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Italija nepaliauja
ruoštis karui

Tautų sąjungos taryba neįstengė sutaikin
ti, tik karą atidėjo.

RYMAS, rugp. 4. — Italija sakosi visai nesidominti kas 
yra veikiama tautų sąjungos tarybos ir jos nutarimai neturi 
didelės reikšmes Italijai. Italija dalyvaujanti tarybos posėdžiuo
se tik parodymui savo koopornvimo ir kol tie posėdžiai nėra 
Italijai žalingi.

Bet tuo pačiu laiku, kada bus tęsiama arbitracija, Italija 
•tęs savo prisiruošimus prie karo.

Italija laimėjo tautų sąjungoje

GENEVA, rugp. 4. — Tautų sąjungos taryba priėmė dvi 
rezoliucijas. Viena jų paskirs neutralj pirmininką arbitracijos 
komisijai, kuri galės svarstyti tik kas buvo puolikas pasienio 
incidentuose, visai neliečiant kam priklauso ta žemė, kur susi
rėmimai įvyko.

Antra rezoliucija paskiria antrą tarybos susirinkimą rūgs. 
I d. apsvarstymui viso Italijos ir Abysinijos ginčo.

Tai yra aiškus Italijos laimėjimas, nes Italija reikalavo, 
kad teritorijos klausimus arbitracijos komisija visai neliestų.

Iki kito tarybos susirinkimo, Anglija. Francija ir Italija 
vienos tartis kaip išspręsti ginčą su Abysinija. Tose darybose 
Abysinija visai nedalyvaus, nors bus tariamąsi apie jos kailj.

Taigi taryba neįstengė išspręsti Italijos ir Abysinijos gin
čo. tik atitolino karą vienam mėnesiui, bent iki išnaujo susi
rinks taryba tęsti posėdį.

Taikos ugniakurai 
apie visą Vokietiją

GENEVA, rusrp. 4. — Mil- 
žiniški “taikos ugniakurai” bu*s 
užkurti Francijoj, Šveicarijoj, 
Luxemburg, Belgijoj ir Cecho- 
slovakijoj prie pat Vokietijos 
sienos paminėjimui pirmos sa
vaitės 21 metų pasaulinio ka
ro sukaktuvių.

Dar nežinia ar tokie pat lau
žai bus užkurti Lenkijoj, Au
strijoj ir Danijoj. Tada visa 
Vokietija butų apsupta ugnies, 
bet šį kartą ne karo, bet draut 
giškumo, nes laužus užkurs 
įvairios Europos jaunuolių tai
kos organizacijos išreiškimui 
draugiškumo Vokietijos jau
nuoliams.

Kad Vokietijos jaunuoliai 
suprastų šias ugnies reikšmę. 
Vokietijoje liko slapta pasklei
sta tūkstančiai mažyčių lape
lių : “Taikos pranešimas Vo
kietijos jaunuoliams”. Tuose 
lapeliuose Vokietijos jaunuoliai 
yra karštai raginami nepasi
duoti militaristų propagandai, 
vedamai naudai saujelės karo 
pelno gandų ir generolų.

“Mes esame įsitikinę”, sako 
atsišaukimas, “kad laikraščiai 
meluoja kai jie tikrina, kad 
atsteigimas verstino kareivia
vimo buvo pasitiktas Vokieti
joje su triukšmingu entuziaz
mu”.

Atsišaukimas priduria, kad 
jų įsitikinimu, vokiečiai tiek 
pat nenori mirti dėl negarbin
gos priežasties, kaip ir visi ki
ti.

“Jus nesate niekinami; jus 
nesate apsupami; ir juTns nė
ra grąsinama,” tęsia atsišau
kimas. “Jus turite brolius vi
sose šalyse, kurie šaukia jus 
gyventi ir kovoti ir tiesia drau
gišką ranką.”
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Rusams skridimas 
nepavyko; sugryžo 

iš kelio
Skridę iš Maskvos į San Fran- 

cisco lėktuvas buvo priver
stas gryšti į Leningradą su
gedus aliejaus pervadoms.

MASKVA, rugp. 4. — Alie
jaus pervadų sugedimas suar
dė rusų lakūnų ambitiškus pla
nus specialiu lėktuvu nuskri
sti iš Maskvos į San Francis- 
co per šiaurinį polių ir tuo nu
statyti naują tolumo rekordą.

Jie jau buvo nuskridę 875 
mylias — iki Berents (?) ju
ros, kuomet pastebėjo, kad 
motoras išmeta perdaug dide
lį kiekį aliejaus ir lėktuvo įgu
la negalėdama surasti priežas
ties, per radio susižinojo su 
Maskva ir gavusi Maskvos lei
dimą, sugryžo atgal j Lenin
gradą, kur nusileido vėlai va
kare. Lėktuvas skrido viduti
nio greitumu 108 m. į vai. —- 
daug greičiau, negu lakūnai 
tikėjosi.

Valdžia tuoj aus 
misiją ištirti kas 
nustatyti priežastį 
gedimo.

Lėktuvu skrido 
Rusijos lakūnas, 
mas Levanevski, 
tojas Baidukov 
rius Ličenko.

paskirė ko- 
atsitiko ir 
lėktuvo su-

žymiausias 
lenkas Zig- 
jo pavaduo- 
ir navigata-

Maskva jaučiasi nusivylus: 
nepasisekimu skridimo, bet vis 
gi mano, kad lakūnai gerai pa
darė gryšdami į Leningradą, 
vieton rizikuoti susidaužyti to
limos šiaurės ledynuose.

ORRte

Chicagai ir api&Hnkd federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana-

Giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:47, leidžiasi 

8:05.

8 žmonės užmušti
CAMDEN, S. G, rugp. 4. - 

Aštuoni žmonės liko užmušt 
ir devintas gal mirtinai sužei
stas, farmerio trokui susidu 
rus su pasažieriniu traukiniu

Chicago, III,, Pirmadienis, Rugp i utis-Augusi 5 d., 1935 m.

PENKI ŽUVO AUTOMOBILIO NELAIMĖJ

Penki žmones liko užmušti ir du sunkiai sužeisti susidau
žius automobiliams Findlay, ()., kryžkelėj. Tarp žuvusių yra 
du Clevelando detektyvai ir jų vežamas kalinys. Kitame auto- 
mobiliuje žuvo William Rinohart ir jo sesuo Carrie. Jie buvo 
žemiau parodytame sudaužytame automobiliu jo.

Atstovu butas vėl 
pasipriešino prėž.

Rooseveltui
WASHINGTON, rugp. 4. — 

Atstovų butas priėmė, pataisą 
prie valdžios pasiūlyto taksų 
biliaus, paliuositojantį nuo tak
sų korporacijų aukas labdary
bei. Prezidentas priešinosi f tai 
pataisai, nes po priedanga lab
darybės ji teikia progas kor
poracijoms išsisukinėti nuo pa
jamų taksų mokėjimo. Bet kon- 
gresmanai didele didžiuma bal
sų tą pataisą priėmė.

Kitos visos pataisos liko at
mestos. Ypač didele balsų di
džiuma liko atmestos pataisos, 
pasiūlytos pažangiųjų kongres- 
manų ir kurios siekėsi uždėti 
didesnius taksus holding kom
panijoms.

Patį bilių kongresas irgi pa
ruošė toli ne tokį, kokį pasiū
lė prezidentas Rooseveltas.

Atmetus pataisas ir tik vie
ną jų priėmus, bilius bus ga
lutinai balsuojamas šį pirma
dienį.

Senatas jį pradės svarstyti 
apie vidurį šios savaitės.

Nubaudė laikrašti
ninkus

ANGLETON, Tex„ rugp. 4. 
— Distrikto teisėjas Munson, 
kuris buvo uždraudęs laikraš
čiams teikti bet kokių žinių 
apie vieną bylą, nubaudė tri
jų laikraščių redaktorius už 
nepakląusymą jo įsakymo. 
Kiekvienas liko nubaustas pi 
$100, bet visi padavė apelia
ciją ir tapo paliuosuoti už $200 
kauciją.

4 vaikai žuvo 
audroje

CLARKSBURG, W. Va., r. 
4. — žaibas užmušė du vaL 
kus. Kiti du jaunuoliai, apa
kinti lietaus, liko užmušti ge
ležinkelio kryžkelėj.

Du vaikai žuvo nuo 

tyruose
troskum Arizonos* |Tai' nevdrta ir sankrovas laiky-

PHOENIX, Ariz., rugp. 4. 
— Penkiems vaikams nepati
ko vasaroti vaikų stovykloj i»* 
visi jie susitarę pabėgo į ty
rus.

Bet ten rado dar blogiau, nes 
kada juos po ilgo ieškojimo 
rado gelbėtojai, tai du vaikai 
jau buvo mirę nuo karščio ir 
troškulio.

Pirmiausia buvo surasti du 
vaikai. Kiti trys, pasirodė, iš
vyko ieškoti vandens. Bet van
denio jie nesurado, nors buvo 
mažiau kaip už mylios nuo šal
tinio. Du ieškojušių vandens 
vaikų buvo surasti mylios at 
stūmė vienas nuo kito nebe
gyvi, o trečias dar buvo pus
gyvis, nors jau buvo praradęs 
sąmonę.

Pašalintas kunigas 
suimtas už marini

mąsi badu 
z

BLACKPOOL, Anglijoj, r. 
4. — Kun. Davidson, kuris 
trys metai atgal bažnytinio 
teismo liko nuteistas už ne 
moralybę ir pašalintas iš ku
nigystės, dabar tapo policijos 
areštuotas už bandymą nusi
žudyti.

Kun. Davidson per pastarą 
sias 10 dienų gulėjo stiklinėje 
dėžėj e, ant kurios buvo užra
šyta, kad jis marinasi badu 
protestui prieš bažnyčios pa
šalinimą jį iš kunigystes. Ki
toj tokioj pat dėžėj gulėjo jo 
duktė.

Abu tapo areštuoti.

LONDONAS, rugp. 4. — 
Gautomis iš Rumunijos žinio
mis, daug sargų liko sužeista, 
kai 400 kalinių, bandžiusių pa
bėgti iŠ Ploesti kalėjimo, su
kėlė riaušes ir kalėjimą pa
degė.

Japonija protestuo
ja prieš Amerikos 

žurnalą
TOKIO, rugp. 4. — Japoni

ja konfiskavo visas prisiųstas 
Vnnily Falr žurnalo kopijas už 
rugpiučio mėn., dėlei įdėjimo 
karikatūros, kurioj pašiepiama 
Japonijos mikado.

Kartu tapo Įsakyta ambasa
doriui užprotestuoti JimgL 
Valstijų valstybės departamen
tui prieš to žurnalo apšmeiži
mą ir išniekinimą mikado, ku
ris japonų yra laikomas kaip 
kokis dievaitis.

Bet tuo dalykas ir baigsis. 
Točiaus kada silpnesnės Chlni- 
jos žurnalas įdėjo nepalankų 
apie mikado straipsnį, tai ja
ponai prisiuntė karo laivus ir 
padavė Chinijni lokius reika
lavimus, kad Chinija nusikra
tymui naujos bėdos, buvo pri
verstu leidėją nuteisti kelioli
kai metų kalėjimai).

Boikotuoja mėsą; 
mėsos sankrovos 

užsidarinėja Į -
DETROIT, Mieli., rugp. 4. 

— Prieš kiek laiko priemieš- 
čio Ilamtramck šeimininkes 
paskelbė mėsai boikotą dė) 
augŠtų mėsos kainų.

Mėsos sankrovos yra pike
tuojamos ir pirkėjos tiek su
mažėjo, jog jos pradėjo užsi 
daryti, Esą jei nėra pirkėjų 

ti atdaras.
Tas priemiestis yra apgy

ventas daugiausia lenkų.
Norima boikotą praplėsti ant 

viso miesto.

Pabėgo iš Joliet ka
lėjimo paskilbęs kri

minalistas
JOLIET, Ilk, rugp. 4. — 

Keistu budu iš senojo valsti
jos kalėjimo pabėgo paskilbęs 
kriminalistas ir bankų plėšikas 
Henry J. (Midget) Fernekes, 
kuris yra kaltinamas nužudęs 
mažiausia keturius žmones 
įvairiose valstijose.

Chicagoj jis tarp kitų yra 
nušovęs laike plėšimo lenkų 
spulkos, Pulaski Building and 
Loan Assn., Bridgeporte, iždi
ninką Swiontkowski. Už tą jis 
buvo pasmerktas mirčiai, bet 
augščiausias teismas įsakė 
naują bylos nagrinėjimą. Ta
da jis tapo nuteistas nuo 19 
metų iki gyvos galvos kalėji- 
man už kitę plėšimą. Būdamas 
kauntes kalėjime jis keturius 
sykius bandė pabėgti, bet vis 
nepasisekė. Joliet kalėjime jis 
sėdi nuo 1925 m.

Kažkur gavęs civilius dra
bužius ir jais pasirėdęs, kaipo 
vizitorius, atėjo į vizi torių 
kambarį ir paprašė pasimaty
ti £*rz savo draugu, kuris bu*vc 
perkeltas į naująjį kalėjimą. 
Sargas jam liepė eiti į naują
jį kalėjimą ir išleido gatvėn, 
kur Fernekes ir dingo.

Manoma, kad jis pasislėpė 
Chicagoj, kur turi daug drau
gų. Jį esą nelengva bus sura
sti, nes jis buvo taupus plė
šikas, pinigų nemetė ir mano
ma, kad jis turi pasislėpęs ne^ 
mažą pinigų sumą.

PITTSBURGH, Pa., r. 2. - 
Taikos teisėjas Westwood, ku
ris yra įtariamas nužudęs sa
vo žmoną, atsisakė būti kvočia
mas su “melo sekėju”.

“Aš jus nesuvilsiu” 
sako F. Vaitkus

$1,605,376 viešiems Lietuvos derybos su 
darbams III. valst. užsieniais

New York. N. Y. rugpiučio 4 <1., 10 vai. ryto. 
(Telegrama) Rašydamas šiuos žodžius, aš esu 

tikras, kad už kelių dienų aš pranešiu Jums apie 
save iš Kauno. Seniai esu pasiruošęs skristi ir 
niekas kita manęs nesulaiko, tik nepalankus 
oras.

Besiruošiant šitam skridimui, teko mums 
nugalėti daug kliūčių. Neabejoju, kad už die
nos, kitos bus nugalėta ir šita paskutinė kliūtis, 
ir musų visų rimtas troškimas bus sėkmingai 
įvykintas.

Siunčiu geriausius linkėjimus visiems “nau- 
jieniečiams” ir visiems mano draugams. Aš Jus 
nesuvilsiu! Labai norėčiau būti kartu su Jumis, 
bet turiu laukti čionai ir — suduoti tam netiku
siam orui per makaulę.

FELIX WAITKUS.

CIIICAGO. — Gautomis ži
niomis, prezidentas Roosevel* 
tas patvirtino paskirimą $1,- 
605,376 viešiems darbams Illi
nois valstijoje. Iš (ų pinigų 
$416,524 teks Cook kauntei, 
daugiausia gerinimui kauntės 
miškų.

Rusija stiprinasi 
Mongolijos pasieny

’ ■ ‘ LONDON1^, ..rugp.''...4‘.. "
Gautomis žiniomis, Rusija 
siunčia 160,000 kareivių į Čitą 
ir Irkutską, S i beri jo j, paruoš
tų žygiuoti į Mongoliją.

Dūlei Manchukuo pastatytų 
didelių reikalavimų Mongolijai, 
tolimuose rytuose vėl susidarė 
labai įtempta padėtis, kuo gi
liai susirūpino ir Rusija.

Nušovė “raganą”
CLEVELAND, O., rugp. 4. 

— Samuel Waldman ir jo 46 
m. žmona Matilda liko areštuo
ti už žmogžudystę. Matilda 
prisipažino nušovusi Mrs. Coo- 
per, sankrovėlės savininkę, ku
ri buk juos apraganavusi ir per 
daugelį metų kankinusi.

Matilda Waldman suimta už 
žmogžudystę, o jos vyras ati
duotas daktarams, kad ištirtų 
jo protą.

Waldmanai tikėjo, kad Mrs. 
Cooper yra “ragana” ir kad 
ji juos jau senai apkerėjusi.

' Kai Waldman bu‘vo nuėjęs į 
policijos stotį skųstis prieš už
kerėjimą, esą Mrs. Cooper nak
timis prisiųsdavusi ugnines bo- 
les, kurios raitydavosi po jų 
kunus, tai jo žmona, pasiėmu
si jo revolverį, nuėjo į Mrs. 
Cooper sankrovą ir ją trimis 
šūviais nušovė.

Suimta policijos, ji pareiš
kė: “Aš dabar jaučiuos daug 
geriau. Aš esu atjaunėjusi”.

Pabėgo 6 bepročiai
FULTON, Mo., rugp. 4. — 

šeši kriminalistai bepročiai, 
pasidirbdinę durtuvą iš peilio, 
pabėgo iš vietos beprotnamio.

Nulinčiavo kalinį
YREKA, Cal., rugp. 4. — Go- 

veda įsilaužė į vietos kalėjimą 
ir nulinčiavo C. Johnson, 23 
m., kuris prisipažino nušovęs 
Dunsmuir policijos viršininką 
Daw.

No. 183

Metams padarytas prekybos su
sitarimas su Italija

KAUNAS. — Gautomis ofl- 
cijaliomis žiniomis lietuvių-ita- 
lų prekybos derybos vykusios 
pereitą mėnesį Romoje galuti
nai pabaigtos. Lietuvos delega
cijai šiose derybose pirminin
kavo Lietuvos įgaliotas minis- 
teris Italijai p. Čarneckis. Du 
delegacijos nariai p. p. Norkai- 
lis ir.. Lf 
Kauną. 1

parduoti Italijoj, o

)8nas jau sugrįžo į 
Aktorius Kuzmins

kas pakeliui atgal sustojo tar
nybiniais reikalais koletai die
nų Berlyne.

Esamomis žiniomis tarp abie
jų kraštų atsiektas kompensa
ciniais pagrindais vieneriems 
metams platesnis prekybos su
sitarimas. Pagal šį susitarimą 
esą gauta galimybė didesniam 
kiekiui rūkytos mėsos, konser
vams ir kai kuriems pieno pro
duktams 
italams esą suteikta galimybė 
įsivežti į Lietuvą daugiau apel
sinų, limonų, kitų vaisių ir kai 
kuriuos pramonės gaminius.
Prasidės derybos ir su Ispanija

Užsienių reikalų min-ja gavo 
pranešimą, kad Ispanijos vy
riausybė yra pasiryžusi neati
dėliojant pradėti oficialias pre
kybos derybas pagal seniau jau 
paruoštą toms deryboms darbą. 
Ispanijos vyriausybes pageida
vimu reikia manyti, kad lietu- 
vių-ispanų prekybos derybos 
vyks Madride. Netrukus bus 
paskirta Lietuvos prekybos de
legacija šioms prekyboms dery
boms vesti.

Rado gatvėj moterį 
su $100,000

MINNEAPOLIS, Minn., rugp. 
4. — Gatvėj rasta sena nepa
žystama moteris, apie 70 m 
amžiaus, kurią nugabenus į li
goninę drabužiuose rasta apie 
$100,000.

Pas ją rasta 31 tūkstantinė, 
kelios penkšimtinės ir $35,000 
Norvegijos pinigais.

12 metų moteris pa 
gimdė sūnų

CUMBERLAND, Md., rugį). 
4. — 12 metų amžiaus Mrs. 
Vernice . Higgins pagimdė 6 
svarų sūnų. Jos motina yra 
tik 26 m. amžiaus.



Kelionė į New York’ą
(Kanadiečiai New Yorke ir 

Brooklyne).

Kaip buvau prisižadėjęs pa
rašyti savo patirtus įspūdžius 
iš keliones į New York’ą, tai 
nors pavėlavęs šį tą prisimin
siu.

gerą 
gera 
Wil- 
Mik- 
Vait-

Senai galvojau kaip nors 
nuvykti į Jungi. Valstijas, pa
simatyti su giminėmis ir pa
matyti, kaip gyvuoja tenykš
čiai lietuviai.

Vieną vakarą užeina pas 
mane geras mano drangas 
Tohy Kalaur (rusų tautybes, 
labai draugiškas vyrukas) ir 
pavadina važiuoti į New Yor
k’ą. Tuoj sutarta, ir 1 dieną 
liepos 5 vai. ryto apleidžiame 
Torontą.

Važiuojant per rubežių ties 
Niagara Pails patekom ant 
gerų tarnautojų, kurie pažiū
rėję reikalingas popieras, lai
svai mus praleido. Reiškia, 
jau mes esame tose taip pra
garsėjusiose Jungt. Valstijose, 
kurios visam pasauliui vaiz
duojasi didžiaušiu aukso “ver
šiu”. Išore Jungt. Valst. ar
čiau prie Kanados nieko ne
siskiria. Bet man buvo di
džiai nuostabu, kad Jungt. 
Valst. ūkininkų (farmerių), 
pakeliui iš Niagara Falls į 
YVilkes-Birrre, kaip ir nėra. 
Aš įsivaizduodavau, kad J. V. 
ūkininkai, taip sakant, išnau
doja visas progas, kur tik gali 
tinkamai verstis tikiu, tėti ir 
apsigyvena. Bet mano klysta. 
Negalima norėti, kad ir 
Pennsvlnavia kalnuose ūkiai 
kurtųsi, bet yra daug geros 
žemės, kuri atrodo apleista, 
nenaudojama.

Paėmėm kelią į AVilkcs- 
Barre dėlto, kad norėjom pa
simatyti «n p. Miklušais, ku
rie gyvena Sugar Nuts mieste
ly, prie pat anglies kasyklų. 
Per Wilkes-Barre mums teko 
tik pervažiuoti, nes neturėjom 
ten pažįtsamų. Bet kaip teko 
girdėt, tai 
vių esama, 
gi lietuvių 
dabartiniu 
sumažėjus
atsidūrė blogoj padėty. Ta- 
čiaus yra ir pasiturinčių, kaip

aš šalia

nemažai ten lietu- 
Siigar Nuts taip- 

yra nemažai, bet 
laiku, kasyklose 

darbui, daugumas

MERGINĄMERGINA VEDĖ

i j
i ■’ te'
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“George” Hayes, 21 m., če- 
verykų sankrovos klerkas iš 
Galena, Kas., kuris buvo pa- 
skilbęą kaipo didelis Don Jua- 
nas, šiomis dienomis apsivedė 
su Margaret Lavenia Fowler, 
11 m. Teciaus tik po vestuvių 
paaiškėjo, kad jaunasis visai 
nėra vyras ir ne jokis “George”, 
o mergina Alice Dolores Hayes, 
tik jau per 17 melų, nuo vai
kystės, nešiojanti vyrų rublis 
ir gyvenanti kaipo vyras. Ve
dybos liko skubiai panaikintos.

pftv. Mikltiširii, kurie turi įsi
giję nuosavą gražų namelį. 
Taipgi Vaitkevičiai t h r i 
namą, ’ktfrianie įtaisyta 
alinė; jie tttri UhftUis ir 
kės Barre mieste. Per p. 
hišius teko susipažinti su
kevičiais. Jie žmones malo
nus ir draugiški. Savo sūnų 
ir dukterį leidžia į hugštesnį 
mokslą. P. Vaitkevičiene nu
siskundė, kad dabartiniu lai
ku du vaikus išleisti į augš- 
tesnį mokslą kaip ir sunku, 
bet vilties nenustoja ir pasi
ryžus vaikus pastatyti ant 
“kojų”.

Pamiršau primint kaip mes 
suradom p. Mrkhišius. O su
rasti nebuvo lengva, nes nei 
gatvės vardo, nei ant durų jo
kių numerių nesimatė. Teko 
pas žmonės klausinėti iki su
radom. Priėjęs prie paskuti
nio namo stovinčio pakrantėj, 
radau sėdinčią moterį, kurios 
paklausiau, ar čia mano ieš
koma vieta. Ji atsake taip Ir 
paklausė, ar ne iš Toronto. 
AŠ patvirtinau, kad taip. (Mat 
mudu vienas kito nepažinom, 
ries aš ją palikdu Lietuvoj dar 
jauną, o dabar ji jau ištekė
jus ir taip sudiktejus, kaip tik
ra “ameri’konka”). Matyt, ji 
labiau įdomavo mano žmona, 
ties paklausė kiir ji. Tuoj at
sirado ir žriiona. Prasidėjo 
bučiavimasis, o
Buik’o -stoviu ir laukiu kol 
praeis tas susitikimas. Ne
užilgo viskas sugrįžo į norma
lūs veŽes. Pasivaišinę ir pri
sikalbėję nuėjom gulti.

Sekančią dieną apie 12 vai. 
palikom Sugar Nuts ir leido
mės į New York’ą. Tik išva
žiavus iš Wilkes Barre vėl 
prasidėjo kalnai, ąugšti, me
džiais apaugę, teikią akims 
gražų vaizdą.

Įvažiavus į N. Y. valstĮm, 
kalnai užsibaigė^, prasidėjo 
lyguma, kas sudarė parankes
nį važiavimą. Greitai priva
žiavom tunelį, kelis didelius 
tiltus ir pasiekėm Brooklyną. 
Pirmiausia nuvykom į “Vieny
bės” redakciją (nes daugiau 
antrašų neturėjau), kur pir
miausia susitikau su p. J. Kru- 
šinlaičiu. Jis nusistebėjo ne
tikėtu musų atsilankymu (J. 
Krušintaitis man yra gerai 
pažįstamas dar iš tų laikų, ka
da jis Toronte redagavo “Ka
nados Lietuvį”). Kiek šnek
telėję ir paprašę kai kurių as
menų antrašų,redakciją aplei
dom ir prisižadėjom kitą kartą 
atsilankyti.

Pradėjau ieškoti savo tetos, 
su kuria jau nesimatęs virš 20 
metų. Sužinojau, kad vienas 
J. Vaicekauskas dirba “Varpo” 
kepykloj. Užeinam į kepyklą 
ir susipažįstam su savininke p. 
Baluiuniene. (Balčiūnas bu
vo išvykęs į savo vasarnamį).

Kaip tik tuo laiku Vaicekaus
kas dirbo kepykloj ir atėjo bal
tai apsitaisęs. Aš klausiu: ar 
tamsta esi mano tetos vyras? 
Jis žiuri į manę nustebęs ir dėl 
tikrumo paklausia: “Kokia pa
vardė tetos buvo, kuomet dar 
ji buvo mergina?” Pasakiau. 
Jis. patvirtino, kad toj pati. 
Reiškia, jau pradžia yra. Atsi
sveikinau su kelionės draugu 
Tony ir sutariam susitikti pas
kirtu laiku grįžimui atgal Ka- 
nadon. Mat, jis turėjo reika
lų su kaip kuriomis rusų or
ganizacijomis ir ten su savais 
praleido linksmai laiką.

“Varpo” kepykla
Pati keplykla yra gana švari 

ir moderniškai įtaisyta. Keturi 
nauji pečiai vien tik duonai 
kepti, kuriuos statant savinin 
kams gal nemažai
Antras aukštas įrengtas viso
kiems pyragaičiams kepti. Taip 
gi graži krautuvėlė išpardavi
mui kepyklos gaminių. Kėpy 
klos savininkai p. Balčiūnai 
gana malonus žmonės. Ypač 
p. Balčiūnienė savo išvaizda i) 
prasilavinimu duoda suprasti,

kainavo.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Garsioji mūviu aktorė Nancy Caroll išvyko laikinai apsigy
venti Reno, Nevadoj, kad ten gauti perskiras nuo savo vyro, 
žurnalų leidėjo Bolton Mallory. Jie jau pusantrų metų kaip 
yra išsiskyrę.

I Bolton Mallory
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Aliciją sukeltų ant kojų. Mat 
Toronte, jeigu kuris pikniko 
dalyvis atsiveža kišeniui ir no
ri priimt ant “iirąs6s” ,tai len
da į krumus, kad niekas jo ne- 

’matytų ir neįskųstų. Slaptie
ji ageritai laike 
džioja ir šUrridę

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienop 
yra naudingos.

kad tai gabi biznierka. Teko 
girdėti iš pašalinių asmenų, 
kad p. Balčiūnienė veda visą 
duonos biznį. Ir nėra ko ste
bėtis, nes ji yra Jungt. Valst. 
gimus ir augus, gyva, simpa
tinga ir gabi moteris.

P-s Balčiūnas įdavė minus 
labai didelį kepalą geros duo
nos (tokį, kaip Lietuvoj kai
muose iškepa), kurį parvežus 
TorOntan, mes apie 20 asmenų 
tik po šmotelį suragavome.

“Vienybes” redakcijoj
Vieną dieną su savo “prisie- 

ga” nuvykstani j “Vienybės” 
redakciją. Randam visą “na- 
čalstva” namie. Susitinkam 
su p. J. Tysliava ir susipažįs 
tam su p. Vitkausku, dabarti
niu “Vienybes” reikalų vedėju. 
NiJsivėdč jis mus j spaustuvę. 
Tuo laiku tik ką buvų^ baigta 
“Tėvynes” laida. Iš^Ąia^ihų 
man įdomiausia 
rinkikas, geriau 
žiu gamintojas, 
detinga mašina, 
mašina (presas) 
Sulig išsireiškimu ‘ redakcijos 
narių, galima spausdinti kas
dieninį laikrašti. Aplankom 
knygų ir visokių raštų arkyvą.

buvo raidžiu 
tariant, *~raid- 
Tai gana su- 
Spausdinimui 
gana didele.

Denver, Colo., advokatas Ben 
B. Laska, kuris liko nuteistas 
10 metų kalėjimai! už bičiulia- 
vimąsi su turtuolio Urschell 
žmog vagiais ir ėmimą iš jų iš
pirkimo pinigų už vedimą jų 
bylų.

Du didėli kambariai užversti 
visokių knygų ryšuliais. Re
daktorius p. J. Tysliava išsi 
reiškė: “čia sukrauta seniau
si lietuvių raštai ir seniausios 
dulkės”. į

Tas gal būti, nes dar caro 
laikais Lietuvoj persėkiojaht 
lietuvių spaudą, Jungt. Valsti
jose buvo geriausia vieta ap
saugo jihiui persekiojamos spau 
dos. Beto, “Vienybe”, kaipo 
seniausias lietuvių laikraštis J. 
Valst., gali turėti ir nernažai 
senų raštų.

Lietuviškas piknikas
4 diėną liepos,, kaipo Jtfhgt. 

Valst. šventę, buVo surengtas' 
kur tai krašte miesto bendras 
parapijų piknikais. Nuvykstam 
ir mes su giminėmis į tą taip 
išgarsintą per Spaudą ir radio 
pikniką, žinomų devynios ga
lybes! Vieni • y&ikštihėja po 
šokių salę, kiti ^nekučiUojasi, 
treti pasistatę dideles alaus 
bačkas ant stalų traukia alutį 
per dieną, užkąšdariii atsineš
tais užkandžiais^ . Labai nusi
stebėjau, kad policija vaikščio
ja aplirikui _ir rięarešituoja gė- 
riančiv/s. Kaipį vėliau sužino
jau, tai ten (o^al ir visrir 
Jungt. Valst.?) yra leista vie
šai, kas nori, išsigerti. Pa
maniau sau: jeigu Toronte lai
ke pikniko pasirodytų’ tiek 
alaus bačkelių, tai viso mieste

Slaptie- 
pikniko lan- 
nors tuščių 

bonką nuo svaig. gėrimų pra
deda kabinėtis. O Brooklyn’c 
lietuvių piknikitose, kaip teko 
girdėti, išgeria virš 100 
alaus.

Sutinku iš Kanados 
pažįstamą. Išsikalbam, 
stebiuos, kad tiek daug 
kos susirenka į piknikus, 
man patvirtina, kad kitų sro
vių piknikai dar daugiau su
traukia publikos, 
sako, “į rengiamą 
pikniką 7 d. liepos, o pamaty
si kiek ten bus žmonių ir gėri
mo”. Ir beveik kaip ir gaila 
kad neteko nuvykti. Kaip “Ke
leivio” koresp. aprašo, tai ta 
me “Laisves” piknike alučio 
Opeliai tekėjo. O aš turiu pri
sipažint, kad savo gyvenime 
dar nesu aluje maudęsis; tai 
katip tik biitų gera proga buvus 
pasimaudyt!

Įpusėjus piknikui, atsirado 
daugiau ir gyvumo, šokių sa
lėje jaunimas susirinkęs prie 
geros muzikos linksminosi. 
Lauke, ant specialiai paštaytų 
pagrindų, vaikų choras sudai
navo kelias lietuviškas daine
les. Taipgi dainavo bažnytinis 
bendras choras, kuris kelias 
daineles neblogai sudainavo. 
Tik biskį teko nusivilt, nes per 
radio buvo pranešta, kad dai
riuos jungtinis bažnyčių choras 
su apie 560 choristų. Bet kaip 
.pasirodė estradoj, tai kažin ar 
buvo ketvirta dalis skelbiamo 
skaičiaus. Vėliau išėjo vienas 
kunigas kalbėti, bet sunku bu
vo girdėti jo kalbą, nors jis 
rėkė Visa gėrkle. Iš kelių nu
mirštų žddžių supratau, kad 
kalba apie dabartinį jaunimą.

(Bus daugiau)

bačkų

vienų 
Aš 

publi- 
Jis

“Atvyk”,
‘Laisves”

-----------------------------------

AKUŠERĖS

ADVOKATAI

_ Phone Boulevard 7042.
Dr. C. Z. Vezel is

.. Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo (> iki 8:30.

T-l. 1..
Ketvirtadieniais

pairai

Tel. Boulevard 1310 
ir Sekmadieniais 
sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashtand Avenue, 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI
• ■■ * * ‘ '* " • I

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

;_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtųvi 
756 West 35th St 

karripas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai?. 
Palengvins akių įtempimą, xkuri» 

esti priežaštifni galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. StrikoPis 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Vjrginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija;
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYE1TE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margiris 
3325 SO. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po feietų 
ir nuo, 6 iki 8 vakaro.

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Rnulevard SARS

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

» Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Mts. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Westėrn 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namųo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

DR P. IAGMIN 
dentistas 

3147 S. Halsted St.
Utarn. ir Ketv. nuo 10 iki 8 v. v.

1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Ser. Pėtn. Sub. 10-8 vai. vak. 

Tel. Chicago Heights 1131

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Laidotuvių Direktoriai

t

ir TĖVAS
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPubliė 8310
5340 So. Kedzie Avenue

. J. LIULĖVICIUS
4092 Archer J Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanięa Avėntte Phone Boulevard 4139

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Ėlrice Phonęs Canal 2515—Cicero 5927

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeiey /330
Namų telefonas Brunswick 0697

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Šeredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

Tel Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8896 #

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vah vak. 
išskyrus seredomis ir subatoiniz

Nariai Chicagos, Cicėros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. 

:____________ _ __ ___■- ——-------------------------

A. PĖTKUS
1410 South 49th Coiirt Cicero Phone Cicero 2109

3 J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street . Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

j.f. eudeikis
4605-07 S. Hermitage Avėnue Phones Yards 1741-1742

AMBULANCĘ PATAftNAyiMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-^1742

9

Dr. Herzftian
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus ,X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St„ netoli Morgan Sz 

Valandos nuo 10—12 .pietų, ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

TeL Canal 8110.
Rezidencijos, telefonai: .

Hyde Park 6755 ar Central 74*4

Dr. Charles Segal
, OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL..
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo Į 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:: 
vak,ž4ro. ~. —.i—.— i m ~— —— —■ _ _

valandai dieną.

Dr

iki 4 
etų ir nuo 7 iki U:W vai 
Nedėliomis nuo 10 iki 11

Phone*MIDWAY ŽŠŠO

’onas Yards 0994
[aurice Kann

Ofiso valandos Į
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pieta 

7 iki 8 vai Nedil, nuo 10 iH 12 
Rez. Telephone Plaka 2400

Ofiso T«L Cdumet t8»S 
Rez. Tek Drezęl 9191

Dr, A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurge 

Moteriškų, Vyriškų, Valkų ir vinį 
chronišku lig-u,

Ofiia. 3102 So. Babted St.
arti 81at Street

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
ik pcci I y

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 8656

Office 4930 W. 13 St
Cicero 49 __ (
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DEPORTUOS

ŠAKIAI

Nauja įmonė
KAUNAS

mene
RASEINIAI

Nusišovė jaunas vyras
KAUNAS

yra

Padarome Visiems Greitai

ELEKTRIKINIAI
REFRIGERATORIAI

*99.50
VISŲ ŽINOMŲ IŠDIRBYSCIŲ

JOS. F. BUORIK, Ine Chicago, III1739 South Halsted Street,

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

PETERTPEN

csr

9CHBME

Ek. karių b-vės siuvyk
lai surašytas protokolas

VA/MAT*?

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Lietuvos Naujienos

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Nušovė 13 metų 
berniukų

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

petbr 
PBN 
MA?

Klaipėdos bedarbiai ap 
rūpinti darbu

BCfTTOM 
JOPTHtt 
CHASM.

Alytaus apskrity bus 
sutvarkyta 500 klm, 

kelių

Samelrioe lodau 
As 4-4 Years A<įo 

25 ounces for25*

KAUNAS.
15 vai

[steigs taupomąją savi 
šalpos kasą

Ūkininkai grįžo su be 
konais namo

Lietuvos - Sovietų 
Rusijos taikos sutar

čiai 15 metų

d. Pilsudskis pasirašė sutartį 
su Ukarinos atamanu Petliu- 
ra, Ukrainai atplėšti nuo Ru
sijos ir tuojau puolė Kijevą. 
Iš pradžių lenkams gerai se
kėsi ir gegužės pradžioj len
kai jau priėjo Kijevą. Tad

Jo vieton paduota keletas 
prašymų.

Derybos dėl taikos sutarties 
Maskvoje prasidėjo 1920 m. 
gegužės mėn. 7 d. Tuo metu 
derėtis buvo kuo sunkiausia, 
nes tada dar pačiu karštumu 
ėjo karas tarp lenkų ir bolše
vikų. šia proga, verta arčiau 
pažinti ir visas kitas politines 
aplinkybes, kuriose tada buvo 
atsidūrusi Lietuva.

jus 
savo

Stiklo fabriko 
“Aleksotas” darbininkai per G. 
D. A-bę šiomis dienomis .tei
kė Vyr. Darbo Inspektoriui 
prašymą įsteigti prie fabriko 
taupomąją savišalpos kasą, į

bu stengėsi Klaipėdos krašto 
Darbininkų ir Amatininkų Su
sivienijimo Centro Valdyba, 
kuriai Gubernatoriui tarpinin
kaujant ir gauti iš viešųjų 
darbų fondo minėti pinigai.

Raseinių darbininkai 
dirba

kurią butų atskaitoma iš kiek
vieno šio fabriko darbininko 10 
proc. jo savaitinio uždarbio.

Tokią kasą darbininkai stei
gia dėl to, kad fabrikui susto- 

1—3 mėn. darbininkai iš 
> sutaupą galėtų gyventi, 
fabrikas vėl pradės dirbti.

Nekokie ketvirtadienio 
reiškiniai šią vasarą 

Raseinių darbininkai dirba prie 
kareivinių statybos darbų. Be 
kareivinių statybos yra ir šiaip 
įvairių statybos ir remonto 
darbų.

MAŽEIKIAI. — Birželio 28 
d. 17 vai. Lietuvos banko ar
chyve nusišovė Lietuvos ban
ko Mažeikių skyriaus tarnau
tojas Kostas Drinauskas. Ban
ke jisai tarnavo pasiuntiniu.

ALYTUS. — Šiais metais nu
matyta nutiesti 900 trečios rų- 
šies vieškelių. Dar šiemet tiki
masi sutvarkyti 500 kilometrų 
kelių. Prie tų darbų gaus ne 
maža darbo vietos bedarbiai.

KLAIPĖDA.—Klaipėdoj nuo 
m. liepos mėn. 1 dienos jsi- 

nauja špižio liejykla 
, kurioje gavo darbo 

kelios dešimtys darbininkų.

UTENA. — VII. 4 d. ketvir
tadienis skyrėsi nuo kitų ket
virtadienių tuo, kad jame ma
tėsi kruvinų muštynių, kurių 
Utenoj jau ilgą laiką nepasi
taikydavo.

John Goett* 
vedėjas International Newa 
Service biuro Peiping, Chinijoj, 
kuris tapo pastvertas Mongoli
jos banditų, kurie už jo paliuo- 
savimą reikalauja $100,000 iš
pirkimo.

Nuo sutarties pasirašymo 
dienos jokių ypatingų nesusi
pratimų su Sovietų Rusija ne
buvo. Santykiai tarp abiejų 
valstybių nuolat eina platyn, 
paliesdami vis gausingesnį gy
venimo sričių skaičių. Reikia 
tikėtis, kad taip bus ir ateity.

Taikos sutarties 15 metų su
kaktuvės buvo gražiai paminė
tos Kaune ir Maskvoje. Lie
tuvos ir Sovietų Rusijos vy
riausybės, ta proga, pasikeitė 
draugingomis sveikinimo tele
gramomis. Taip pat ir abie
jų kraštų spauda dėjo plačius 
straipsnius, kuriuose buvo ke
liami tie plačiai išbujoję san
tykiai tarp Lietuvos ir Sovie
tų Rusijos, kuriuos nustatė ir 
kuriems davė platų pagrindą 
čia minimoji sutartis

Šakiuose liepos 
1 d. buvo bekonų priėmimo 
diena. Priimta labai mažai be
konų. Apie 7 ūkininkai pa
skambino “Maisto” direkto
riui, kad jų bekonus priim
tų, nes jiem gręsia šią savai
tę varžytynės. Gavo atsaky
mą, kad ateinantį pirmadie
nį gal galės priimti.

Taip jie aimanuodami ir 
vežėsi bekonus atgal.

1918 m. rudenį, kilus Vokie
tijoj revoliucijai ir vokie
čiams paprašius paliaubų, su
iro vokiečių frontas, laikomas 
prieš rusus. Vokiečiai ėmė 
trauktis atgal, o paskui juos 
įkandin sekė bolševikų būriai 
norėdami grąžinti Rusijos val
džion vokiečių okupuotus ka
ro metu kraštus, tik šį kartą 
jau ne caro Rusijos, o bolševi
kiškos Rusijos valdžion.

Pamačiusios Rusijos revoliu
cijas ir pabugusios “raudono
jo” pavojaus ir netvarkos, bu
vusios pavergtos Baltijos tau
tos pasiskelbė nepriklausomo
mis ir ėmė organizuotis gin
tis nuo besiveržiančių bolševi
kų kariškų burių. Suomija, 
Estija, Latvija ir Lietuva 1919 
metais su ginklais rankose 

įsibrovėlius iš 
kadangi

FULLPACK

NOSLACK 
FILLING

KLAIPĖDA. — Lietuvos vy
riausybė iš bedarbių fondo pa
skyrė 100,000 Klaipėdos krašto 
viešiems darbams. Krašte ir 
Klaipėdos mieste dabartiniu 
metu yra daugiau 500 žmo
nių. Bedarbius aprūpinti dar-

Dalyvaujant 
darbo inspektoriaus pad. Ru- 
davičiui patikrinta 
nes karių b-vės i 
rioje dirba 12 siuvėjų.

Paaiškėjo, kad visi jie dar 
neturi atsiskaitymo knygelių. 
Siuvykloje nėra “vidaus tvar
kos taisyklių”. Kai kurie siu
vėjai, išdirbę sakytoj siuvyk
loj po keletą metų, negavo pri
klausomų jiems atostogų.

Darbo inspektorius už visus 
šiuos nenormalumus surašė 
protokolą.

DIDUMO IKI 6 PĖDŲ IR DIDESNI 
TIKRA JŲ VERTYBĖ $150.00, PO

garsioji “raudonoji moteris” 
kuri buvo kartu su John Dillin- 
ger, kai tasis liko gatvėj nu
šautas federalinių agentų. Non 
ji ir gelbėjo išduoti garsųjį plė
šiką, tečiaus ji vistiek bus de
portuota į Rumuniją, kaipc 
nelegaliai atvykusi į šią šalį.

raudonuosius t 
savo kraštų išvarė.
Suomija, Estija ir Latvija iš 
didesnių valstybių turi bendrą 
sieną tik su viena Rusija, tai, 
išvaliusios savo žemes nuo 
raudonųjų burių, jos negaišin- 
damos sudarė taikos sutartis 
su Sovietų Rusija. Atsiliko tik 
Lietuva, nes ji, netekusi tie
sioginės sienos su Rusija dėl 
lenkų įsibriovimas į Vilnių, 
laikinai neskubėjo, laukdama 
Vilniaus atgavimo. Tačiau 
1920 m. pradžioj jau buvo ruo
šiamasi pradėti taikos derybos 
su Sovietų Rusiją. Pasiruoši
mams nusitęsus, atėjo 1920 m. 
pavasaris. Balandžio mėn. 
pabaigoj Lietuvos delegacija 
jau buvo sudaryta ir išvyko 
Maskvon.

Bet čia įvyko nenumatytas

šių metų liepos 12 d. suėjo 
lygiai 15 metų, kai Maskvoje 
buvo pasirašyta taikos sutar
tis tarp Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos. Lietuvą taikos de
rybose tada atstovavo šie žmo
nės: inž. Tomas Naruševičius 
(delegacijos pirmininkas), Pe
tras Klimas (dabar Lietuvos 
ministeris Paryžiuje), kun. 
Juozas Vailokaitis, inž. Vytau
tas Račkauskas ir Simas Ro- 
zenbaumas.

- Liepos 8 d. 
apie 10 vai. greit, pagalbos 
automobilis buvo skubiai iš
šauktas į Aukšt. Fredą. Tenai 
Technikos prospekto gale bu
vo rastas pašautas kulka kak
toje 13 m. Vytautas Stankevi
čius. Nugabenus jį į m. ligo
ninę jis jau buvo miręs. Po
licija nustačiusi, kad vaiką 
pašovė jo draugas bežaisda
mas revolveriu, kurį paėmė iš 
savo namų, šovęs vaikas pa 
sislėpė.
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lietuvių sovietų taikos darybos 
prasidėjo beveik tą pat dieną, 
kai lenkai paėmė Kijevą. Su
prantama, kad tokiomis sąly
gomis sovietų vyriausybei de
rybos mažiau grupėjo, .negu 
karas. Galų gale, po dviejų 
mėnesių, derybos buvo baig- 

I tos ir sutartis buvo pasirašyta 
liepos 12 d. Pažymėtina, kad 
sovietų kariuomenė, stumda
ma lenkus, į Vilnių įėjo tuo
jau po sutarties pasirašymo, 
liepos 14 d., o Lietuvos kariuo- 

rytojaus dieną, bū
tent liepos 15 d. Nuo tos die
nos Lietuvoj kariuomenė iš
buvo Vilniuje ligi tragiškos 
spalių 9 d., kai smurtu, sulau
žant Suvalkų sutartį, Želigov
skis pagrobė Lietuvos istoriš
ką sostinę. Einant pasirašy
ta taikos sutartimi, sovietų ka
riuomenė iš Vilniaus pasitrau
kė rugpiučio 26 d.

Svarbiausi Maskvos sutar
ties nuostatai yra šie: Pir
majam sutarties straipsny pa
reiškiama, kad “Rusija be ato
dairos pripažįsta Lietuvos val
stybės savarankiškumą ir ne
priklausomybę su visomis iš 
tokio pripažinimo einančio
mis teisinėmis pasekmėmis ir 
gera valia visiems amžiams 
atsisako nuo visų Rusijos 
vereniteto teisių, kurių ji 
turėjusi lietuvių tautos ir 
teritorijos ažvilgiu".

Antram straipsny yra nusta
tyta siena tarp Lietuvos ir So
vietų Rusijos. Vilniaus ir 
Gardino kraštai, ligi Naruočio 
ežero ir Molodečno geležinke
lių stoties į rytus, o į pietus 
— lig Nemuno, prapažįstami 
Lietuvai. Kituose straipsniuo
se Rusija pasižadėjo grąžinti 
išgabentas iš Lietuvos kultūri
nes vertenybes, nuėmė atsako
mybę nuo Lietuvos už carų 
Rusijos skolas, pažadėjo su
teikti Lietuvai 100,000 dešimti
nių miško ir sumokėjo Lietu- 
tuvai 3 milijonus aukso rub
lių, kaipo priklausomą Lietu
vai dalį iš buvusios Rusijos 
Valstybės iždo aukso fondo. 
Sutarties abi pusės lojaliai lai
kosi, nors kai kurie pasižadė
jimai iš Sovietų Rusijos puses 
ligšiol dar nėra galutinai įvyk
dyti. Tačiau dėl to sutarties 
reikšmė nesumažėjo, šia su
tartim yra padėtas pagrindas 
geriems kaimyniškiems santy
kiams.
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buvo baigęs 6 kl. gimnazijos 
Kokia priežastis privertė jį 
dar vos pradedantį gyventi 
griebtis savižudystės, neaiš-

, Ekonomi- š. m. 
siuvykla, ku-įsteigė

Vilson
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DVIEJŲ SUMANYMŲ PALYGINIMAS.

“Laisvėje” Bimba (Komunistas) daro tokį palygi
nimą tarpe planuojamo Vaitkaus skridimo iš New Yor
ko į Kauną ir Levanevskio skridimo iš Maskvos į San 
Francisco:

Jau buvo šis straipsnis parašytąs, kai atėjo žinia, 
kad rusų skridimas, deja, nepavyko. Levanevskis su sa
vo draugais, hedąlėkę iki poliuso, buvo priversti apsi
sukti ir skristi atgal, kadangi iš jų lėktuvo motoro pra
dėjo varvėti alyva, šiuęs žodžius rašant, dar nėra ži
nios, ar lakūnai suspėję laimingai nusileisti, pirma ne
gu visai sugedo jų mųtpras.

Gąįlą, kąd jiems, ųępasisekė. Bet šis nepasisekimas 
liudija, kad tolimi sklidimai be sustojimo dar anaiptol 
nėra toks menkas dalykąs, kaip įsivaizduoja “kritikai”, 
kurie nieko apįe tai nęišmano.

Nors geriąųsį Bųsijęs inžinieriai dirbo prie to lėk
tuvo ir valdžia, be abejonės, išleido begales, pinigų jo 
įtaisoms, o betgi pasirodė, kad lėktuvas nebuvo kaip 
reikiant įrengtas, Bolševikams dar gal teks pasimokin
ti iš musų Vaitkaus.

lis galvosakia — kiekvienu nu
žudymo ir apiplėšimo atveju 
pirštų nuospaudos būdavo via 
kitos. Gavosi įspūdį, kad 
žmogžudys yra žmogus su 1000 
pirštų. Šis nesuprantamas da
lykas paaiškėjo visai nesenai.

Vienas profesorius, 
daugelį metų tyrinėjo lepros 
ligą, nesenai sukėlė sensaciją 
pareikšdamas, kad lepra ser
gančiųjų pirštų galai per vie
ną mėnesį taip radikališkai 
pasikeičia, kad vienos

kuris

kos: “Iš šio sumanymo nieko 
neišeis”,.. “Gaila išradėjo — 
tuščiam dalykui galvą suko”... 
O vienas net pataria: “Sėdėtų 
sau namie su šia dvokiančia 
dėže ir nejuokintų Čia žmo
nių!”

Praslinko dar ne visiškai 
50 metų, o pasauly į visas pu
ses laksto jau 30,000,000 leng
vų ir sunkių automobilių.

f ........................ .

Apžvalga
II ■!>■■■ ........... ... ............... ................

NEGALĖJO SUSTABDYTI 
ŠMEIŽTŲ — REZIGNAVO

“Lakūnas Vaitkus laukia parankaus pro, kad 
pasikėlus su ‘Lituanica II” i Kauną. Jo kelionė tu
rės apie keturis taikstančius mylių (4,500 arba dau
giau ■— “N.” Red.). Skris per Atlantiką, parankiau
siu (? — “N.” Red.) keliu, kuriuo jau keli lakūnai 
yra nuskridę Europon. Be to, Vaitkus skrenda pa
samdytas (? — “N.” Red.). Ne jo iniciatyva šis žy
gis bandomas.

“Maskvoje drg. Levanevsky su kitais dviem la
kūnais taip pat laukia parankaus oro, kad pasikel
ti ir skristi j San Francisco, Calif. Jų kelionė sieks 
apie 6,200 mylių. Jie skris per šiaurinį polių — ke
liu, kuriuo dar niekas nėra bandęs skristi. Visi pri
pažįsta, jog tai pavojingiausias ir ilgiausias kelias. 
Be to, visas šis didelis žygis daromas iniciatyva pa
čių lakūnų (? — “N.”’ Red.).”
Bimba daro išvadą: jeigu Levanevskip žygis pa

vyks, tai jisai turės “neapsakomai didelės mokslinės 
svarbos”; o jeigu Vaitkui pasiseks nulėkti į Kauną, tai 
bus “tik dar vienas sėkmingas perlėkimas per Atlanti
ką”.

Lietuviškų komunistų lyderis čia kalba labai vien
pusiškai. Vieną sumanymą jisai visai paniekina, o ant
rą be saiko kelia į padanges. Kalbėti apie tai, kad Vait
kus skris “pasamdytas”, o Levanevskis ir kiti du jo 
draugai — “savo iniciatyva”, yra nesąmonė. Kada žmo
gus leidžiasi i tokį žygį, kuriame grasina didelis pavo
jus jo gyvybei, tai jam reikia turėti labai daug pasiry
žimo, kurio jokiais pinigais nenupirksi.

Be to, Feliksas Vaitkus ne tik rengiasi skristi, bet 
jisai pats atliko didžiausiąją dalį darbo prie lėktuvo 
įrengimo. Jisai padarė planą, kaip “Lituanicą II” įreng
ti, pats pasirinko instrumentus, kurie bus vartojami na
vigacijai, ir pats juosius išbandė. Jisai turėjo išspręsti 
visą eilę mechaniškų ir inžinieriškų problemų, paruoš
damas lėktuvą tokiai ilgai kelionei, kokios vienas lakū
nas iki šiol dar niekuomet nebuvo' atlikęs be sustojimo.

Taigi nėra jokio pagrindo mažinti jo žygio vertę. 
Iš antros pusės, rusų lakūnų žygis nėra toks jau “neap
sakomai” didelis. Tiesa, jisai didesnis ir sensacingespįs, 
negu skridimas iš New Yorko į Kauną, bet ir skridimas 
virš šiaurinio poliuso jau nebėra absoliučiai naujas da
lykas, nes amerikietis Byrd tenai yra skraidęs. O kad 
dėl tolio, tai reikia neužmiršti, kad rusai lekia trys, kuo
met Vaitkus lėks vienui vienas.

Nors Bimba sako, kad Levanevskis ir jo draugai 
“savo iniciatyva” sumanė skristi virš šiaurinio poliuso, 
bet nėra jokios abejonės, kad jų lėktuvas nėra jų inicia
tyva pabudavotas. Sovietų valdžia jį pastatė ir įrengė, 
ir galima drąsiai sakyti, kad ji šitam tikslui nesigailėjo 
nei darbo, nei pinigo. Ji galėjo pastatyti milžinišką ma
šiną, aprūpintą moderniškiausiomis jtaisomis, — apie ką 
negali nė svajoti privatinių žmonių grupė, kuri turi ieš
koti aukų. Sovietų valdžios niekas netrukdė, tuo tarpu 
kai Vaitkaus pasiruošimui buvo daroma kliūtys iš visų 
pusių, ir komunistai buvo pikčiausi ir biauriausi truk
dytojai

Palyginus tas visas aplinkybes, pasirodys, kad Le- 
vanevskio žygis kažin ar taip jau labai nustelbia Vait
kaus žygį, kaip mano Bimba? O imant dalyką iš visuo
meniško atžvilgio, teks gal pripąžįnti, kad sumanytame 
F, Vaitkaus skridime pasireiškė daugiau laisvos inicia
tyvos, sumanumo ir drąsos, negu tame, ką kėsinasi at
likti tie trys rusų valdžios išrengti lakūnai.

Tačiau ir jiems mes nepavydime pasisekimą Bus 
gerai, jeigu jiems pavyks perskristi per šiaurinį polin
gą įr pasiekti bęxsustojimo Amerikos Jungtines Valsti
jas. Žmonijos progresui bus iš to laimėjimas. Tačiau 
kam komunistai niekina musų lakūno Vaitkaus pastan
gas? Juk jisai taip pat bando tam pačiam progresui pa
tarnauti

sekretorium, 
— iždo glo- 

or-sandarietis Vitaitis!
redaktorium.
ne gana. Vitaitis ir Vini-
yra kartu ir viršininkai

Nuo pat Detroito seimo “San? 
dara” nesiliovė šmeižusi da
bartinės SLA. Pildomos Tary
bos narius, prasimanydama, 
kad jie esą išrinkti “nupirk
tais” balsais, kad jie neturį są
žines ir esą grašiagaudos. Tie 
šmeižtai, žinohia, buvo taikomi 
į sandariečių priešus, tačiau 
aišku, kad jais buvo juodina
mi ir pačių sandariečių šulai, 
kuriuos pereitasis SLĄ. seimas 
išrinko į viršininkų vietas, nes 
tame pačiame seime, kuriame 
Bagočius buvo išrinktas į pre
zidentus, sandarietis Vinikąs 
buvo išrinktas 
sandarietis Mockus 
bėju, 
gano

Tų 
kas
sandariečių organizacijoje. To
kiu būdu oficialia jų organiza
cijos laikraštis visą ląiką juo
dino SLA. Pildomąją Tarybą, 
kurioje jie patys yra nariai. O 
jie sau tylėjo, tartum tatai jų 
visai neliečia.

šita šmeižimo kampanija, ga
lų gale, išvedė iš kantrybės 
SLA. prezidentą Bagočių ir ji
sai atsikreipė laiškų j Viniką 
ir Vitaitį, užklausdamas jų, 
kaip jie gali veikti SLA. Pild. 
Taryboje arba su ja kooperuoti 
ir kartu būti viršininkai kitoje 
organizacijoje, kurios oficialia 
organas nuolatos pamazgas pi
la ant Susivienijimo vyriausy
bes. To rezultate p, Vitaitis 
nutarė rezignuoti iš A. L, T. 
Sandaros Apšvietos Komisijos 
ir prašyti A. L. T. Sandaros 
centrą šitą faktą paskelbti, nes 
sustabdyti šmeižtus jisai negali.
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SLA. viršininkų rinkimams. 
Pasirodo, kad tokia konferenci
ja, iš tiesų, įvyko, nes apie ją 
parašė ir “Vienybė”, tik ji pa
duoda kitokį tautiško bloko 
kandidatų sąrašą,

Jisai esąs toks: Jonas Tarai
la — į prezidentus, A, O. šalna 
— į vice-prezidentus, M. J. Vi
nilais — j sekretorius, J, S. 
Lopalto — į iždininkus, Dr. S. 
Naikelis — į daktarus kvotė
jus, S. Mockus ir J. Valaitis — 
j iždo globėjus.

“Sleitas”, reikia pasakyti, gą- 
na palšas ir jau tikrai daug 
silpnesnis, negu dabartinis Pild. 
Tarybos sąstatas. Taraila nega? 
Ii, žinoma, lygintis su Bago- 
Čium, o Lopatto bus silpnesnis 
kandidatas už Gugj. Prie G il
gio kaip nesikabinėja jo frąk- 
ciniai priešai, bet dar niekas 
neįrodė, kad iždo reikalai pas 
jį butų netvarkoje. Be to, ta
me new-yorkiečių sąraše nėra 
ne vienos moters, nors SLA, 
narių moterų yra didelis nuo
šimtis.

Tačiau ginčytis apie kandida
tų kvalifikacijas dar per anks
ti. Verta pažymėti tiktai, kokį 
siaurą partyviškumą parodo tie 
“tautiški” politikieriai. Nors 
balsavimai ne vieną kartą įro
dė, kad pažangusis elementas 
Susivienijime yra 
jų dvilypę srovę, 
sau pasiglemžti 
Ką jie mano tuo 
iššauks frakcines
sivienijiine ir 'dąugiaus nieko.

Jau laikas hutų senajai kar
tai konstruktyvi darbą dirbti 
ir jaunuolius prie organizacijos 
traukti. Kada per dešimtį metų 
Susivienyme <pjo atkaklios par
tinės kovos, kurias iškėlei bolše
vikai savo užsimojimu SLA« 
“užkariauti”, tai organizacija 
kentėjo ir morališkai, ir mate
riališkai. Per tuos laikus finan
sų kontrolė buvo prasta; SLA. 
sukišo šimtus tukstaričių dole
rių į tokius įųvęs.tmentus, kad 
organizacijos gyvybė buvo at
sidūrusi pavojuje. Tik pabarti- 
nė Pild. Taryba išgelbėjo Su
sivienijimą nuo “insęl.vęncy” ir 
pavojingų su tuo surištų pasė
kų.

Minėtos partinės kovos pri
vedė SLĄ. prie skilimo ir su
laikė organizacijos augimą. Jei
gu politikieeriai, kurie slaptoje 
konferencijoje Brooklyne darė 
“skymus”, kaip Susivienijimų 
“užkariauti”, iššauks vėl tokias 
pat tąsynes organizacijoje, tai 
ji bus dar labiau nusilpninta.

pasikeičia, kad vienos nuos
kaudos visiškai nepanašios j 
kitas, ankščiau padarytas. Kri
minalinės policijos valdinin
kai pradėjo numanyti, kuria 
cryplimi reikia ieškoti nusi
kaltėlio. Jie ėmė sekti visus 
Dio de Ja nerio lepra sergan
čius ligonius ir netrukus pas
laptį išaiškino. Pasirodė, 
žmogžudžiu esąs kalnų inži
nierius Francesco Ibanjezas.

Kerštaudamas už savo bai
sų likimą neapykantos prieš 
sveikuosius apimtas, jis pra
dėjo piešti ir žudyti. Polici
ja jį sučiupo tuo momentu, 
kai jis plėšė vieną pinigų 
spintą. Matydamas, kad išė- 
jiiųo daugiau nėra, jis šoko 
įš ketvirto aukšto į gatvę ir 
užsimušė vieloje.

Bado ir mirties sta
tistika

Laikraštis “Ncw York Post” 
skelbia įdomią statistiką. Lai
kraščio surinktomis žinoiųis 
pernai (1934 melais) visame

pasauly 2,400,000 žmonių žu
vo nuo bado. 1,200,000 žmo
nių nusižudė, nepakeldami 
skurdo ir vargo. O tuo tar
pu, to paties laikraščio skel
biamomis žiniomis, per
nai įvairiose pasaulio Ša
lyse sunaikinta (sudeginta ar
ba paskandinta) maisto pro
duktų “pertekliaus”: milijo
nas vagonų kviečių, 207 tūks
tančiai vagonų kavos, 258 t. 
kilogramai cukraus, 26 mili
jonai kilogramų ryžių ir 25 
milijonai kilogramų mėsos.

Ar nebūtų šio “pertekliaus” 
užtekę mirusioms ir dėl bado 
nusižudžitįsiems žmonėms iš
maitinti?
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Anglų Kalboj

NAUJI PRASIMANYMAI

Gavęs pranešimą iš Vitaičio, 
kad dėl “Sandaros” šmeižtų 
prieš SLA. Pild. Tarybą jisai 
rezignuoja iš A. L. T. Sanda
ros apšvietos komisijos (kuriai 
yra pavesta organo redagavi
mo priežiūra), sandariečių laik
raštis dabar verkia, kad “kai
rieji” neva terorizuoja Sanda
ros narius ir varžo jų “sąžines 
laisvę”. Šmeižimo laisvę p. Vai- 
dyla sumaišo su sąžinės laisve!

Bęt kam čia iš viso šnekėti 
apie kokius ten laisvės varžy
mus. Čia klausimas ne laisvės, 
bet paprasto padorumo. Ar gali 
žmonės dirbti bendrą darbą, 
jeigu vieni jų yra be paliovos 
purvais drapstomi, o kiti, bū
dami tų drapstytojų vienmin
čiai ir net vadai, tatai toleruo
ja? Reikia tik stebėtis, kad PP- 
Vitaitis ir Vinikas patys nesu
siprato užprotestuoti prieš san
dariečių organo atakas, iki jų 
dėmesio į tai neatkreipė prezi
dentas Bagočius.

POLITIKAVIMAS SUSIVIENI
JIME EINA PILNU TEMPU

Pereitą savaitę “Keleivis” 
rašė apie slaptą sandariečių ir 
tautininkų konferenciją New 
Yorke, kur po ilgų ginčų ir rie
tenų buvęs nustatytas kandi
datų “sleitas” ateinantiems

Automobilis prieš 50 
metų “The Daina”

stipresnis už 
bet jie nori 
visas vietąs. 
atsiekti?- Tik 

tąsynes Su

Kitais metais liepos J d. su
kaks lygiai 50 metų, kai Eu
ropoje, o drauge ir visame pa? 
šauly, pirmą kartą pasirodė 
automobilius. Tų laikų vo
kiečiu laikraščio “Neue Ba- 
dische Laudeszetung” žod
žiais pirmasis automobilius at
rodęs “truputį didesnis už pa
prastą triratį (tada žmonės 
dar tebevažineję triračiais, o 
ne dviračiais) ir grakščios bei 
malonioj išvaizdos”. Bet, 
kaip rašo savo atsiminimuose 
pats, pirmojo a’utomobUįaus. 
konstruktorius Bcncas, minia 
piriųąjį automobilių sutikusi 
toli gražu ne taip palankiai:

“Praeiviai gatvėje sustojo 
būriais, nustebinti nematyto 
reginio: išilgai gatvę, šniokš
damas rieda automobilius, iš
didaus mašinisto (šoferio) val
domas... Bet staiga kažkąs su
gedo motore ir automobilius, 
sustojo, šoferis, išlipęs, triū
sia, taiso. Aplinkui susiripkųs 
minia, Juokiasi. Ncsenąį ste- 
bėjusis, minia dabar tyčiojasi. 
Iš visų pusių girdimos repli-

ĮVAIRENYBES
žmogžudys su tūkstan

čiu pirštų
de Janeiro gyventojus 
gąsdino paslaptingas 

žmogžudys, kuris apįplėŠdavo 
savo aukas ir jas nužudydavo, 
Sprendžiant visų žymių, vi
sas žmogžudystes yra padaręs 
tas pats asmuo. Visados žmog
žudys į savo aukų namus įei
davo, pro verandą, visados

Rio 
ilgai

davo, pro verandą, 
pirma nupiaudąvo telefono ir 
kitų skambučių laidus, visa
dos j U pasmaugdavo savo au
kas ir paskiau perplaudavo 
gerklę. Visados žmogžudys 
ant įvairių daiktų palikdavo 
savo pirštų nuospaudus. Bet 
policijai buvft užduotas dido

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sias istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šita knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Gaisras katalikų baž
nyčioj

Ugnis sunaikino vidaus Įren
gimų St. Charles katalikų baž
nyčioj, kuri raudasi adresu 
2100 We»t Roosevelt road.

$1,605,376 Illinois valsti
jai iš federalės valdžios

Prezidentas pripažino Illi
nois valstijos prašymų suteikti 
jai $1.605,376, kad tam tikrus 
viešuosius darbus valstijos at
likti.

Namus apiplėšė
Keturi ginkluoti banditai 

įsibriovė j vidų kartu su par- 
vvkusiu namo Aleksandru Mil- 
Icriu, jo moterių ir 16 metų 
sūnumi, 4453 BepJsley avė. Vi
duj banditai surišo šeimynų 
ir ėmė šeimininkauti. Jie iš
nešė iš Millerių buto $1,500 
vertės turto. Pasak Miliūno, 
banditai tur būt sekė jį ir jo 
šeimynų, kai jie uždarė savo 
tavernų adresu1 1032 East 43 
st. ir važiavo namo.

Bėdos su girtu ve
dybomis

Superior teismo teisėjas Da- 
vid pareikalavo, kad j jo teis
mų atvyktų Lake kauntės vir
šilos ir paaiškintų, kodėl Wau- 
kegane duodama šliubai po
roms, kurios yra perdaug nu- 
sigčrusios šitokioms rimtoms 
ceremonijoms. Teisėjas David 
pasiuntė Waukegano viršinin
kams savo reikalavimų, kai p-ia 
Christina. Webb Marti, 22 me
tų, paprašė skirybų, sakydama, 
jogei ji priėmė Šliubų Wauke- 
gane gegužės 31 d. būdama per
daug girta, kad nusivokti kų 
daranti. «

Mėgino pavogti bonką 
pieno, nušautas

< Joseph Kirner. 0420 St. 
LavVrence avė., anksti šeštadie
nio rylų nušovė Edvvardų 
Scbulte, 16 metu, 1229 \Vesl 
74 st. Nušauto bernaičio drau
gas Artluir \Vozniak. 16 metų, 
9410 St. Layvrenue avė., prisi
pažino, kad jie pavogę nuo 
Kirnerio namų gonko bonkų 
pieno porų dienų pirmiau, 
šeštadienį juodu mėginę ir vėl 
paimti bonkų, bet Schulte ta
pęs nušautas.

O vogę pienų vaikinai todėl, 
kad \Vozniako tėvai nedirba 
ir pašalpos šeimyna negauna. 
Pristatymas pieno Wožniako 
šeimai tapo sulaikytas savaitę 
ankščiau, kadangi ji nepajėgus 
užsimokėti išaugusios iki $15 
bilos už pienų.

Iš Jolieto pabėgo svar
bus kalinys

Henry J. Fernekes, apie de
šimtį metų atgal pagarsėjęs 
bankų plėšikas, pabėgo iŠ Jo- 
liet kalėjimo šeštadienį, rugp. 
3 d. Buvo taip: mažo ūgio vy
ras, tamsiais akiniais, kalėjimo 
ofise padavė sargui raštelį. Ta
me raštely buvo parašyta var
das tūlo kalinio ir jo numeris. 
Sargas paaiškino, kad to kalinio 
matyt negalima, ba jis yra per
keltas j kitų kalėjimų. Vyras 
tamsiais akiniais padėkavo sar
gui už informacijas ir išėjo j 
“svietą”. Tik vėliau prisiminta 
apie tą vyrą, kai pasigesta ka
lėjusio Henry J. Fernekes. Nu
žiūrima, kad Fernekes yra pa
slėpęs didelį turtą, sukrautą iš 
piešimų, padarytų pirm to, kai 
jis tapo uždarytas Joliet kalė
jime.

Cook kauntės socialistų par
tijos didžiulis piknikas įvyks 
rugpiucio 24 d. Pilscn Parke.

Mnj. Gen. Georgo Lendi'

galva Washingtono valst. mili
cijos ir buvęs Minneapolis mė- 
ras, kuris buvo priverstas šok
ti parašiutu iš 10,000 pėdų 
aug'štumos arti Seligman, Ariz., 
užsidegus lėktuvui. Jis nusilei
do tyruose ir turėjo eiti peš- 
čias keturias mylias pirm susi
tiko žmogų.

daktorius. Jis taipgi buvo 
daugelį metu Socialistų Parti- 
jos vokiečių federacijos sekre
torius. Mirė sulaukęs 03 mė-. 
tų amžiaus.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Užtikta ginklų unijos 
patalpose

Pointerių (maliorių) unijos 
lokalo 191 patalpose adresu 
5441 \Vrntworth avė. užtikta 
ginklų. Nužiūrima, kad uni
joj eina kivirčai tarp dviejų 
frakcijų. Policija daro tyri
nėjimą. Padariusi kratų uni
jos patalpose policija areštavo 
šešius rastus ten asmenis.

Šiandie laidojama 
Petronėlė Prons- 

’ kietis
Moteris nusižudė liepos 31 d. 

saro kambary

Realestatininkas mėgi
no nusižudyti ,

Mėgino nusižudyti John Mi- 
cek. 63 m., 5116 Drummond 
place, pasitraukęs iš biznio real
estatininkas. Micekui grūmoja 
praradimas namo. Be to, jis ne
galįs atmokėti skolų.

šiandie įvyksta laidotuves 
Petronėlės Pronskietis (tėvų 
pavardė, Obraitės) iš namų, 
2439 West 69 st., į Gimimo Pa
nelės švenčiausios parapijos 
bažnyčių, o po pamaldų į Šv. 
Kazimiero kapines.

Kaip jau buvo “N.” praneš
ta, Petronėlė Pronskietis lie
pos 31 d. 7:30 vai. vakaro sa
vo namų kambary nusišovė. 
Mirė ji būdama 43 metų ir iš
auklėjusi šeimynų — sūnų ir 
dvi dukteris.

Saužudystes priežastis, kaip 
numatoma, buvo suriki susi
dariusi gyveninio aplinkuma. 
Velionė buvo rimto budo, nc- 
nuoalsi darbininkė ir vedė pa
vyzdinga šeimyninį gyvenimų.

— Senas Petras.

DUNES 1NTERLUDE
It isn’t the mosi glorious of 

feelings to rišo Sunday morn- 
ing ai the crack of dayvn and 
sharp eommand of the alarm 
clock, rush thru the proeess 
of dressing, vvait impatienlly 
for those early morning Street 
ears, only to arrive and find 
that yoit are minutes early, 
that the gang isn’t going to 
leave on the proposed hour. 
HcAvever, there yvas a n exęuše 
for the late getavvay. The 
Slephens’s had so much pack- 
ing to do, so many litlle dc- 
tails to look after, for thėy 
intended to kcep right on East 
after staying ftyvhile at our 
outing. Although everyone else 
yvįas ready and yvaiting, thcy 
lingered out of shccr courtesy, 
passing the time away in in- 
noccnt horseplay. George 
Stephens insisted on chasing 
the yvild maverick, Frank

Pūkis, around yvilli a lasso, 
succeeding every now and 
Ihen in roping him, būt Franks 
spirit could not be subdtied. 
Ile broke away limo and tiirie 
agni n. And there was the coni- 
ment upon the chanccs of the 
Stophens’s cvcr making it to 
Massachusetts i n that assem- 
blage of junk parts, a libel on 
the name of Hudson. Tinic, 
human porseverenee, and hick 
yvill toli. Evcrything was se4 
at about cight and all loft to- 
gother in a earavan, only to 
break up, each driver taking 
his favorito roiitė. Hovvever, 
we managed 16 arrive at the 
šame time, \vell, just about, 
būt our leador wbo was de- 
taincd a bit with rubbcr 
trouble. Those liros of his, 
alus, alas, have no design for 
driving.

T'here was eonsiderable 
trouble oxperienced in sėttling 
down to Iho business of haV- 
ing an outing. Upon hrrivhl 
wo \vere infrirmed by the layv 
that Ihey intended not to let 
us drive and slay in the grove. 
Thoy oNplaincd that the yvcek 
before. there had been a groiip 
of people yvbo “yvhooped, 
yelled, swam, cbased and yverii 
chased.” He yvenl on furllier 
to cxplain that the citizens of 
the paris eomplained about 
such f rolių and yvanlctf it pro- 
hibiled in the future. We suc- 
cced iii assuring the law that 
our group yvould conform and 
cause no trouble. T'he layv cori- 
sented and the party began. 
Everyone yvas anxious for the 
yvaler būt your correspondent 
yvbo has developed an aver- 
siou for such sport. They shed 
and I roained, gazed and 
lalked to various people.

Suminei’ ių the Dunes is 
certainly grand for those that 
can afford ; stayitig a few 
yveeks. Those people becomc 
hardened to the disagreeable 
featurės of (he place such as 
ekeessive Jioat, chiggcrs and 
poison ivy. oThe dabblers al- 
yvays get into trouble. That 
is the uriromaniic angle of 
summer at the Dunes.

Again, summer in the Dunes 
ineans hot sands. Specially 
tlie day yvę\yVci4c there. The 
brecZe yvas likę the breath of 
an OVen. Quivcring yvaves of 
heat from the South šide of 
the Dtmės. A rict^vdrk of mat

Milb Rodmond
Chicagos Marcpiette Park apic- 
linkcs gyventojas, kuris prisi
pažino nužudęs 17 metų Mariau 
Cozzo ir įkišęs jos lavoną į sru
tų duobę prie 68 ir Fairfteld 
gatvių. Lavonas ten išbuvo sop- 
tynhis menesius iki jį užtiko 
srūti/ duobių valytojai. Mergi
ną jis nužudė kai ji pasiprieši
no jo pasikėsinimui ją išgėdinti.

liko, sand binders . .. yvild 
elierry and coltonyvoods. That 
was beloyv. Thougbt it good 
idea to elimb a dunc. Up. Up. 
Stecper yct. Trailing vines, 
bils of grass, hucklcberry 
sbrubs, wild grapevines, and 
a t lašt, the slurdy seruboaks. 
A seampering sąuirrel pauses 
to pčcr curiously about the 
tree trauks. A croyv calls and 
is ansyvered. Anyyvhy, I think 
it is a croyv. A vast expanse 
of blue sky yvilh flaky yvbite 
clouds edging the horizon. Al 
lašt the top.

Far beloyv lies the blite lake 
with the yvhite combers 
smoolhing the sand. I think 
I make out Antonctte in her 
yvhite suit, Wahnetta just go
ing into the yvaler, Carobus 
just coming out. A cool re- 
freshing brceze comes out df 
noyvhere and filis the lungs 
so thirsty for the fresh air. 
Far snioke to the yvest murks 
the Gary mills. The south 
strelehes aw,ay in a panorama 
of low dunes, of shrubs, 
btishes, trces, swales, roadš,

Atitaiso klaida
“Naujienų” No. 181-nic, 

penktadienio laidos žinutėj, 
parašyta, kad Wm. Buishis 
įėjo į aludės biznį po num. 
6810 So. Ashland avė. Turėjo 
būti — 6818 So. Ashland avė.

Steponas.

El»ie Janis

bUODAM PASKOLAS 
AM MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Gorp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendų 
t ' 8

kas 6 menesiai. Pra
eityje išmok ėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%. , ;

iederalSavings
' OFCHICAGO

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Gerkit

L«wrence Cram»r
Virgin salų vice-gubernatorius, 
kuris tapo paskirtas tų salų gu
bernatorium, gubernatorių Pe- 
rason, kurio administracija su
silaukė* labai rimtų kaltinimų, 
persikėlus į namų statybos sky
rių. Iš tų salų liko iškeltas ir 
aršiausias gub. Perason smerkė- 
jas, teisėjas Wilson.

Mirė žymus Chica- 
gos socialistas

Liepos 24 d. Chicagos soci
alistai gavo žinių ,kad mirė 
drg. Adolph Dreifuss, daugelį 
metų vienas žymiausių socia
listų Chicagoje ir Cook kaun- 
tėje. Dr. Dreifus buvo ži
nomas ir visoj Amerikoj kai
po vokiečių darbininkų laik
raščio “Arbeiter - Zeitung” re-

Buvusi Amerikos teatro žvai
gždė Elsie Janis buvo sunkiai 
sužeista susidaužius automobi
liui ties East View, N. Y., bet 
dabar yra vilties, kad ji pa
sveiks.

SIUSKIT. PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To preso Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos bankai

SJUIGHTK 
BOŲR

Visose AlinSse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

DegtihSs

NATHAN 
KANTER

Mutual LiguorCo.
4707 So. Halsted St.

TeL YARD3 0803

palhs and railroad trauks, 
i n every shape of green, of 
gold, or silver and tam A 
plane sails overhcad likę a 
great lazy bird. Below, the 
lake’s soflened roar makos 
bne droyvsy, I find a spbt in 
the sand yvhere my hcad fnny 
be abaded by*a nearby busb. 
Lulled by the rustling leaves, 
the luini of inseets and the 
rhylhmic yvaves, I laid down 
and dreamt ayvhile, how long 
I don’t knoyv. I yvoke yvhen 1 
f cit that 1 needed food. Got 
doyvn just in time to chisel 
in on some of Johnny’s sand- 
yviches and a couple of good 
swigs of thirst salisfying 
beer.

Thę gang broke up quitc 
early in order to escape Iho 
ravages of the man-devouring 
mosąuitos and the erush of 
traffie. Just about tins limo 
Ed (Jiepulis, Mike Yons and 
another cha p arrived just to 
see what it is all about. Ah 
yes, Eddie, you will nevef un- 
dershmd the spirit of a song. 
You criticize būt don’t un- 
derstand. When one has 
something to express, be ex- 
press it in his yvay, yvhether it 
be by the pen or pig-stieking.
We rail ai life, beyvail ils woes, 
And eurse ils mighty yvrong; 
We bear ils burdens patiently 
And make of it — a song!

Anyyvay, we Icfl, and how 
the olhcrs got home I don’t 
know, for no yvord. No ac- 
cidenls oecured according to 
the papers so we presume 
all’s yvell.

One young lady expresses 
her expericnce ai the Dunes 
that day in tliis yvay:

THE SAND DUNES
Strelehes of yvhite sand 
In untouchcd, solitery places,

Whcre sea-gulls sing 
To the great, frce spaces.
Slretches of yvhite sand 
In yvild, syveel, Jonely drifts. 
Shclls, goki and pearl, 
The lake’s lašt gifls.
The sky’s dream bhie
Behind the grass fringed dunc, 
In silence steeped of summer 

noon,
A sparkling line
Across the wide, far-reaching 

sands;
Beyond —
Elysian landa!

Dauylder o f Lesbos.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St.
EnRlcwood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau (rengta.

Pirmus Morgičius 
ant Real Išstatė
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash bu Neperdi- 
deliu Atrokavlmu. Duodame 

Collateral Paskola*.

Chapman and Go., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tcl. Franklin 0576

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIESBUTVJ

Arti prie ežero, knygyno, dai!8s 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigu.
Svarus apšildyti kambariai, mau
dyklas ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

)245 3. Michigan Ąv? Victory 4686

BARGENAS NO 4 
Visa savaitę nuo rugp. 5 d. 
SPRINGSAI extra stiprios konstruk
cijos. Pudarvli iš geriausio drato. Garantuojame, imfci ne suteiks užganėdini ina. Irkra m vore $104)0. 
Specialiai s>ai $4.95 <

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.
JOS. JOZAITIS. Mar.

3621-23-25 S. Halsted St.

Jeigu r.eikMąyjį pirngų.^nt Pinno .Mor .’ičio. arba 
apdraudos nuo •.ugnies,?vėjo. • etc., atsišauk :

• „ ■■ 84(XįWest- 3'3rdj Screei ;
TfiLEFONAŠ':.YARds^790 arba'27:r.

ĮSIŪČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO 6-VĖS
' 'r^žĄ^TtNlįJE L--

THE DA' LY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJ®

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musf skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairii paprasti ir nepaprastu 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpanti* čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Danai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. „ ,

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA . .

>12.00 
>45.00 
>15.00 

*1.00

Tonsilai išimami
vaikams__ _

Palagas ligoni
nėje —

Akušerija na
muose

Medikais egzami-
nacija________
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar juaų atogaa . reikalauja patai- 

rymo? Pašaukite mu> ir mea para* 
kyšima Įdek kaštuos pataisyti. Mea 
taipgi daroma visokį Mlkorystia 
darbi.

8218 So. Halsted Straat.
TeL YlCtora IMS. . J
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Kaip buvo Dariui- 
Girenui paminklas 

atidengtas
Kaip jau buvo skelbta, sek

madienį, liepos 28 d., apie tre
čią valandų po pietų pradėjo 
rinktis būriai žmonių prie 
67-tos ir Californija gatvių. 
Biskj vėliau pradėjo pasigirsti 
artėjantys benų garsai. Be
nai atnuiršavo California Avė. 
iš pietų pusės. Daugiausia da
lyvavo American Legion pos
tai. kurių buvo, man regis, pen
ki ar šeši. Lietuviškų draugi
jų beveik nebuvo, jeigu’ ne
skaityti Darius-Girėnas moterų 
auxiliary ir Litbuanian Union 
League. Tas parodo, kad orga
nizuota Chicagos lietuvija kaip 
ir nedalyvavo tose iškilmėse.

Prasidėjo paminklo atiden
gimas ir šventinimas. Kad jį 
reikėjo atidengti, tai tiesa, bet 
kad butų reikėję dar ii šven
tinti, tai tvsiog absurdas. Juk 
rodos neseniai kun. H. Vaičiū
nas jau šventino. Bet, kaipo 
paprasto kunigo, matyt, tas 
šventinimas nebuvo užtektinai 
tvirtas. Tai pasikviesta vys
kupas, kad Marųuette Parko 
politikierukai galėtų savo iš
mintį pademonstruoti. Na, ir 
demonstravo.

Svetimtaučių kalbėtoju, ku
rie visi išreiškė, kad jie labai 
“endžiojina” tų “show”, ir. 
kaip paprastai, drėbtelėjo ke
letu lietuviams komplimentų, 
kalbos buvo trumpos.

Vienas lietuvis kalbėtojas 
dalino vėliavas. Paėmęs Ame
rikos vėliavukę jisai įteikė jų 
rodos parkų komisijonieriui, 
po to Lietuvos vėliavukę įtei
kė Lietuvos konsului Kalvai
čiui ir ant galo, paėmęs popie
žiaus vėliavukę, įteikė jų vys
kupui Matulioniui. Ir tų po
piežiaus vėliavukę įteikdamas 
vyskupui, tokius komplimen- 

~ tus pasakė: “Kad, girdi, Po
piežiaus vėliava visada buvusi 
taikos ir ramybės symbolis. Ir 
jeigu kokie priešai norės tų 
mažiukę Lietuvą užgrobti, tai, 
girdi. Amerikos vėliava ir po
piežiaus apginsiančios mažiu
kę Lietuvą”.

Negalima tiesiog suprasti 
kuo tokie pareiškimai paremti. 
Kada popiežius buvo taikos ir 
ramybės symbolis? Jeigu pa
žvelgsime į viduramžius, tai 
pamatysime, kad popiežiai lai
mino ir ragino įvairius Euro
pos karalius skelbti kryžiaus 
karus turkams už neva “šven
tų žemę” Palestinų, ir tokių 
budu milijonai nekaltų vyrų 

i pražudė savo gyvastis visai be- 
reikalo, visai neatsiekdami to 
tikslo. Ir vėliau, kad kry
žiaus karai Palestinai užka
riauti nepasisekė, tas pats ge
rasis popiežius, taikos ir ra
mybės nešėjas, laimino ir ra
gino kryžiaus karus prieš Lie
tuvą. Tais laikais lietuviai 
gyveno sau ramiai, nieko ne- 

| užpuldinėdami, nieko nepa
vergdami. Bet tų laikų popie
žiai skelbė Europos visiems 

L/ žmogžudžiams ir vagiams vi
siškų nuodėmių atleidimų, jei
gu jie vyks į Pavyslį, Padau- 
guvį kariauti su pagonais lie
tuviais ir versti juos ugnimi 
ir kardu į šventų katalikiškų 
tikėjimų.

Grįžtant dabar į musų gady
nę, kai lenkai užėmė musų so
stinę Vilnių ir pradėjo bai
siausiai lietuvius Vilniuje 
persekioti — kur ir kada da
bartinis popiežius pakėlė savo 
balsų už nuskriaustus lietu
vius? Niekur jisai to nepada
rė, ir nei žodžio lenkams ne
sakė, nei nepabarė lenkus už 
lietuvių persekiojimų. Vietoj 
to, dabartinis popiežius, kada 
lenkai pradėjo prievarta va
ryti a. a. vyskupų Matulevičių 
iš Vilniaus, ramiai priėmė jo 
rezignacijų ir paskyrė lenkų 
vyskupų. Ir, be to, priskyrė 
visų lenkų okupuotų Lietuvos 
dalį prie Lenkijos bažnytinės 
provincijos. Kitaip sakant, da
bartinis popiežius nei žodelio

AUKSO VAIKO MAMA
I

Ponia J. J. Astorienė
Ji pagimdė 7% 'svarų sūnų, 

kurs bus Astorų šeimynos tur
tų paveldėtoju. Tie turtai sie- 
kūi $ 100,000,000 ir juos-dabai 
valdo Vineent Astor, vaiko tė
vo pusbrolis.

nepasakęs lenkams, dulko jie 
užėmė Lietuvos žemes, pripa
žino tų Lietuvos dalį kaipo 
Lenkijos žemę ir paskyrė jų 
Lenkijos bažnyčios valdžiai.

Jeigu popiežius, anot to kal
bėtojo žodžių, buvo ir yra toks 
taikos ir ramybės apaštalas, 
tai ve čia kaip tik ir buvo jam 
gera proga parodyti savo galy
bę. Ir, ažuot paskirti Vilniaus 
kraštų Lenkijos bažnytinei pro
vincijai, jam reikėjo jį priskir
ti prie Lietuvos, t. y. prie Kau
no metropolito valdžios. Tas 
nieko nebūtų pakenkęs katali
kiškam tikėjimui. Popiežius tik 
butų parodęs savo teisingų ir 
krikščioniškų išmintį, ir tada 
butų pasaulis pamatęs, kad štai 
yra įtikėjimo vadas, kuris nesi- 
vaduoja jokiais politiškais su 
metimais, kuris pasielgė teisin
gai, lyg tėvas visų vargšų ir 
nuskriaustų, kaip kad papras
tai jisai yra kunigijos žmonėms 
perstatomas. Bet ne. Jisai to 
nepadarė ir nepadarys. Nes po
piežius irgi vadovavosi pelno 
išrokavimais. Mat, jeigu jisai 
butų pasielgęs teisingai dėlia'i 
Lietuvos, tai, suprantama, bu
tų užpykinęs militaristus ir šo
vinistus lenkus. Ir tada ma
žiau butų gavęs š lenkų kas
metinių įplaukų. O iš Lietuvos 
katalikų, jisai žino, tiek negaus, 
kiek iš lenkų. Tai ot čia ir pa
sirodė visas tas popiežiaus tei
singumas ir neklaidingumas, 
kurį musų kunigėliai taip gar
bina, prie kurio savo viemoms 
avelėms liepia melstis ir klau
syti kaipo teisingiausio ir ne- 
klaidingiausio, kurį “šventu tė
vu” vadina.

Dabar apie patį paminklų. 
Paminklas iš priešakio atrodo 
nei šio, nei to. Bet kaip paeini

Petvr Nelle»«n

64 m., paprastas darbininkas, 
kuris mėgdavo “daktarauti” ir 
kuris St. Paul, Minn., policijai 
prisipažino per 40 metų pada
ręs 1,000 nelegalių operacijų 
Jis taipjau užlaikė “kūdikių 
farmą” ir užsiėmė butlegeryste. 
Jis tapo nuteistas keturiems 
metams kalėjimam 

į pietvakarinę pusę, tai atrodo 
kaipo šmilčių kalnas. Nei šis; 
nei tas. Be to, paminklas yra 
pastatytas pararti prie kampo. 
Paminklas turėjo būti pastaty
tas mažiausia apie 100 pėdų 
nuo kampo tolinus j pietvaka
rius. Dabar, kada reikalinga 
bus daryti kokie apvaikščioji- 
inai, tai iš priešakio • paminklo 
yra visai permažai vietos, gi 
jeigu bus rengiamos iškilmės iš 
pietvakarinės pusės, tai tada 
bus garbinamas smilčių kalnas, 
o ne Darius ir Girėnas.

Juk jeigu parkų valdyba lei
do statyti tų paminklų, tai rei
kėjo statyti j j kiek toliau nuo 
to kryžkelio. Dabar pastatė 
taip, kaip Lietuvoje kad pa
statoma kryžkelyje paprastas 
medinis kryžius. Ir jeigu žmo
gus važiuoja su ilgu vežimu, 
tai paprastai paskutiniai ratai 
užkabina kryžių ir kariais nu
laužia arba išverčia, šitaip yra 
pastatytas tas išgarsintas ir 
statymo komiteto išgirtas ]>a- 
minklas.----------------

Ir galima permatyti, kai ateis 
reikalas praplatinti California 
Avė. ir Marųuctte Botilevard, 
kad taip ir pasiliks tas pamink
las, tartum Lietuvoje medinis 
kryžius pastatytas kryžkelyje. 
'Vai matote, vis tas greitas dar
bas neišeina ant gero.

Ten Buvęs.

Šviesi ateitis Lietu
vos kupiškėnams

Rašo Dr. A. L. Graičunas

Lietuvi, jei tavo sielų koks 
slogutis prispaudžia, tai nepa
siduok, nenusimink, nepulk des- 
peracijon, ieškok išeities. Nors 
ir taip sunkus butų tavo šir
dies slogutis, atmink, kad tai 
yra tik laikinas jos stovis.

čia noriu jums, ypač kupiš
kėnams, trumpai papasakoti 
kas atsitiko Kupišky, Prieš 
1926 metus ant kupiškėnų už
gulė slogutis, nepaprastos tam
sos slogutis. Tačiau, praėjus 
kiek laiko, atsirado vienas ki
tas kupiškėnas, kurie sumanė 
tų slogutį nusikratyti. Jie su
tvėrė Laisv. Et. Kultūros Drau
gijos skyrių Kupišky.

Jie atsišaukė į amerikiečius- 
kupiškėnus. Amerikiečiai išgir
do brolių balsų ir atėjo pagel- 
bon su pinigiška parama. O 
šiandie Lietuvos kupiškėnai jau 
yra parūpinę daugybę paskaitų 
kaimiečiams, įrengę knygynėlį 
ir skaityklų, nupirkę žemes plo
ta laisviems kapams, kur numi
rusius galima palaidoti be ku
nigo leidimo, ir jau rengiasi 
pagražinti ta plota aptverdami 
tvora.

To ne gana. Jie prisidėjo 
prie įrengimo pradinės mokyk
los kuone kiekviename kaime. 
Ir jau padavė švietimo minis
terijai prašymą, kad iš' ketur
klasės mokyklos padarytų aš- 
tuonklasę gimnazijų. Dar dau
giau: prieita išvado, kad grei
tu laiku reikia pastatyti šau
liams namas. Be to, Laisv. Et. 
Kult. Draugijos skyrius rimtai 
svarsto Liaudies Namų staty
mo klausimų.

Lietuvos kupiškėnai yra susi
domėję ir jaunimo auklėjimu. 
Jie reikalauja, kad ir pradinėse 
ir vidurinėse mokyklose butų 
įdėta j programus priverstinas 
teikiamas pamokų vaikams apie 
higieną, sanitarijų ir maisto 
medžiagų.

Jei amerikiečiai kupiškėnai 
nepails ir ateity remti Lietuvos 
kupiškėnus pinigiškai ir mora
liai, tai į desėtkų metų Kupiš
kis pagarsės visoj Lietuvoj 
kaip pionierius liaudžiai šviesti 
ir kultūrinti. Todėl, Amerikos 
kupiškėnai, meldžiu jus iš gilu
mos širdies ateiti pagelbon su 
pinigiška parama, kad juo grei
čiau Lietuvos kupiškėnai pajėg
tų nusikratyti “tamsos slogu
tį” ir savo jaunimų, Lietuvos 
ateities pilietį, išauklėti svei
kų, veiklų ir pilnai apsišvietusį.

Pinigus siųskit Postai Money

ABYSINIJOS KONSULAS

John H. Shaw
Jis yra vienutinis diploma

tiškas Abysinijos atstovas 
Amerikoj, užsiimąs importu 
New Yorke. Nesenai jis tapo 
paskirtas Abysinijos generaliu 
konsulu. i ’

Order išpirkę. y Taip siunčiami 
pinigai neprastus. Ir siųskite 
joos šitokiu- -adresui—Petras-
Vaitiekūnas, pirm. Laisv. Et. 
Kultūros Dr-jos Skyriaus, Mai
ronio gatvė 16, Kupiškis — 
Lithuania.

Iš Chicagos lietuvių 
liuteronų jaunimo 

darbuotės
Chicagos lietuvių liuteronų 

jaunimo basket holo jauktas 
turės išvažiavimų Dambraus- 
kio farmoj, Willow Springs, 
rugpiučio 11 d. Išvažiavimas 
prasidės 2 vai. po pietų.

Iš Cicero apie viską 
trumpai

V "t
Draugystės Lįetuvos Karei

vių piknikas liepos 28 d. pra
ėjo gerai. Ora^į pasitaikė gra
žus, saulė kai,tįųp iš pat ryto. 
Tat visi skubėjų, kur kas ga
lėdamas, į laukus.

Draugystes kųtnitetas iš ank
sto jau trusėsT*’ ‘Dambrausko 
farųioj, laukdahias daugelio 
svečių, ir neapsirikp. Tik bė
da, kad p. H. Wastako trokas 
pasirodė permažas publikai į 
piknikų atvežti. Gal dar ma
žesnis jis atrodo, kai teko pik- 
nikuotojus namo vežti. Taigi 
p. Wastakui patariu pirkti di
delį, didelį! trokų, kad visus 
galėtų sutalpinti.

-------------------1. ■

Tų pačių dienų buvo Da
riaus-Girčno paminklo atida
rymas. Kareivių Draugystė 
šiam tikslui paskyrė $5.00, bet 
pati, in corporeV negalėjo da-
lyvauti dėliai to, kad rengė 
savo išvažiavimų. Atrodo kad 
dabar per “Draugų” kleri
kalai galės šaukti: “Kur ka-

Eva Morrhon
iš Nova Scotia, Kanados pasi
žymėjusi plaukikė, dabar ran
dasi Deal, Anglijoj ir ruošiasi 
plaukti per Anglijos kanalų į 
Francijų. Jei pasiseks, ji bus 
pirma mergina perplaukusi tų 
kanalų iš Anglijos j Francijų. 
nes ikišiol buvo daugiausia 
plaukiama iš Francijos j Ang
liją.

reiviu garbė, kur tautos mei
lė ?l”‘

Sekmadienio vakare, liepos 
28 d., važiuodamas iš Dariaus- 
Girėno paminklo atidarymo, 
pilietis K. Andrėjunas neteko 
gyvasties prie 14 gatvės ir Ci- 
cero avė., reiškia, prie pat 
namų. Automobilis užmušė 
jį.

Pilietis Andrėjunas buvo ži
nomas šv. Antano parapijoj 
kaipo vienas geriausių giedo- 
rių. Jo žmona su dukteria 
gyveno Lietuvoj jau kelinius 
metus. Pats Andrėjunas, su
grįžęs iš Lietuvos, nuturėjo pa
stovaus darbo, vertėsi sunkiai.

L. L. Namo Bendrove turė
jo pusmetinį susirinkimų lie
pos 31 d. Dalininkų susirinko 
nedaug. Išduota raportas 
apie parengimus, kurie daryta, 
kad sukelti fondų padidinimui 
mažosios svetainės. Pasirodė, 
kad pelnas buvęs prastas. Ir 
jeigu kaip, tai svetaine nebus 
^alima-didinti.—

Kai kas pastebėjo, kad cbi- 
cagiečiai prastai rėmę tuos 
parengimus. 0 kad palaikyti 
svetainės valdymų savo sėb
rų rankose, tai jie yra labai 
aktyvus. Tai dėka tų chira- 
giečių paramos mamuma pajė
gia kontroliuoti didžiumų.

Bendrovės reikalui stovi ne
prastai. Tik poros metų tak
sos nemokėtos. Tai yra di
džiausia bėda. Visa skola 
sudaro sumų $20,000. šito
kiai įstaigai $20,000 skola nė
ra labai didele. Dar keletas 
metų, ir viskas bus išmokėta. 
Tuomet galėsime didžiuotis 
savo įstaiga.

Čia vedyboms ruošiasi 
Juozas Klimas, plačiai žino
mas veiklus R. R. Kliubo na
rys, uniformos kareivių ko- 
manduotojas ir šv. Grigalio 
choro narys. Cicero j jis gy
veno eilę metų. Vedęs apsigy
vens Bellwom|’ę, J||. Tačiau 
Cicero atlankys gan dažnai. 
Veliju jam laimingo vedybi
nio gyvenimo.

— V. Rašė jas.
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This delicious cheese food is

DIGESTIBLE ASMILK

Bldden in Velveeta’a richlv mild 
Cheddar Cheese flavor are health- 
proteetive elementą of many foods.

It’b vronderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandvvichee, in 
cookod dishea... often!

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold Jobe 

keep their breath agreeable
Mth the bert to ehooae from theee daya, em- 
eloyers favor the peraon who ia most attrao- 

ve. In buainesa life aa in the sočiai worid, 
haUtoeU (unpleasant breath) h considered the 
wont of fault*.

Unfortunately everybody cuffers from thia 
offenaive condition at eome tlme or other—* 
many mote regularly than they thl..k. Fermen- 
tation of fooa partlclee sklpped by the tooth 
brush h the cause of moit cases. Decaying 
teeth and poor dlgeetion also cause odors.

The qulck, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Liaterine, the quick deodorant, 
•vary mornlng and everv night.

Liaterine balta fermentation, a major cause 
of odors, and overeomec the odors themaelve*. 
Your breath becomee sweet and agreeable. It 
■vfll not offend others.

If you valus your Job and your friends, ūso 
Liaterine, the sale antiaeptie, regularly. Lam> 
bert Pharmacal Company, SU Louls, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis nitb LISTERINE

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Business Service 
Biznio Patarnavimai

PARDAVIMUI automobilius, llup* 
mobile Sodan, 1933 model. No. 1 
condition. John Gricius, 3408 So 
lialsted St.

garsusis besbolininkas, dabar 
dėl senatvės iš hesbolo pasi
traukęs. Pasitraukęs iŠ besbolo 
jis užsieniu golfu ir ruošiasi 
įvairiems turnamentams.

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogu dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto Bingeliai 
Asfalto šingeliui 
Muro šonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE C900

»»! I< Q— —"

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra- 

toliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių yyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius,

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčiu 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Jsirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda^ 
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(•‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

Dr-jos šv. Petronėlės susirinkimas 
ivyks pirmadieni, rugpiučio 5 d., 
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio parap. 
svet. Narės malonėkite atsilankyti 
minėtu laiku.

O. Kliučinskaitė, Rašt.
Draugystė Saldžiausios širdies 

Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini 
susirinkimą 6 d. rugpiučio 1935 m. 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuviu Au
ditorijoj 3133 So. Halsted St. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti, nes 
randas daug svarbiu dalyku aptarti 
dėl draugijos labo. Valdyba.

VISI NAUJI RAKANDAI
žiūrėkite, žmonės! K’ti gali kopi- 

joti musu skelbimą, bet ne musu 
vertybes. Prieš pirkimą, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas ? Mes turime nuosava na
rna. Musu kainos nėra tokios, kad 
prigaudinėjus publika. Nėra didelio 
siūlymo pardavime. Musu rakandai 
visi nauji. Už mus nieks negali pi
giau parduoti. Parduodam lengvais 
išmokėjimais.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit musų kainas.

Seklyčios setas .......... $19.75
Miegruimio setas ......... 19.75
Valgomo kambario setas 19.75 
Kaurai 9x12 .................. 7.95
8 kambariu outfit ........ 69.00

RIGHTWAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avė.

i šiaure nuo Jackson Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare. Nedėlio- 

mis iki 5 vai. po pietų.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

Pocahontas mine run tonas $7.00

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose, 

v —

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdarą kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai/ vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Tx>ng Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

Furniture & Fixlures 
Ra kandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio Įskaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus. 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

. Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namu darbui. 
Nėra vaikų. Gali būti vietoje arba 
važiuoti namo. A. Takiff, 1647 »S. 
Lawndale Avė., Rockwell 1934.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA restaurantas. Biz
nis gerai išdirbtas per daug me
tu. Matykite savininke tuojaus. 
Pauline Baranowski, 3456 S. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI tavem, su laisniu, 
biznis išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
priežastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 So. Ashland Avė.

TAVERN rendon, pilnai irentrtas. 
Įstaiga 12 metu senumo. Pisriai. Ran
dasi prie 1142 So. Canal St. Phone 
Mr. Schiff, Crawford 5310 po 1 vai. 
po piet.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, viskas įrengta moderniškai pagal 
naujos mados. Biznis išdirbtas per 
daugeli metu. Priežastis pardavimo 
— liga. Katrie ieškot tokios vietos 
telefonuokite

Lafayette 5499

GROSERNĖ ir DELIKATESSEN. 
saldainiai, ice cream, notions. taba
kas ir mokykloms smulkmenos. Ge
ras biznis. Parduosiu pildai, nes ap
leidžiu miestą, šaukite Yards 5021.

PEKARNE pardavimui. Viskas 
pilnai įrengtas, fikčeriai ir jrankės. 
Taipgi yra trokas. 2306 W. 24 St

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA PARDAVIMUI. 72 ak
rai žemės. Su budinkais, javais ir 
gyvuliais. Gera ganykla su mišku, 
prie didelės upės. Arba mainysiu i 
narna be morgičiu. Farma yra cash.

C. RIPSKIS,
Route 1. Colon, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI 1 arba 2 akrai 
geros žemės, $350 už akra. 159 ir 
California Avė. Savininkas ant vie
tos pžtnyčioj. subatoj ir nedėlioj. 
I ensrvais išmokėjimais atsakantiems 
žmonėms. M r. McKeown, 6846 Cor- 
nell Avė.

PARDAVIMUI. Mes skelbiame tik
tai bargenus. 3 augštu mūrinis na
mas, 3-6 kambariu apt. Yra mau
dynės, elektra, naujos sinkos ir 
grindys. pečiais tildoma. lotas 
27x125. renda $65. kaina $6500.00. 
Lowe Avė., tarpe Slst ir 32nd St
IGNATIUS CHAP and COMPANY. 
Exclusive Agentą. 31st ir Wallace 
Streets.

8 KAMBARIU namas ir lotas par
davimui, cash $1200. Netoli 53 ant 
Union Avė. Adresuokit. Box 302, 
1739 So. HallMd St.




